Вестник Капитал Daily
√ БНБ очаква плавен ръст на кредитирането до есента
През второто и третото тримесечие на 2014 г. лихвите по заемите ще се задържат около сегашните равнища
Плавно повишаване на кредитирането през второто и третото тримесечие на 2014 г. прогнозира централната банка.
Сравнително високите темпове на растеж на депозитите ще се запазят през периода, а предлаганите от банките лихви по
тях ще се понижат минимално. Цената, при която финансовите институции ще отпускат заеми, ще се колебае около
достигнатите до момента равнища.
Евентуални промени в тези тенденции по отношение на лихвите може да се наблюдават, в случай че водещите
централни банки по света започнат да повишават основните лихви. В следващите две тримесечия обаче такова развитие
е малко вероятно. Това се посочва в последното издание на изготвяния от БНБ "Икономически преглед".
Бавен кредитен ръст
Според централната банка през следващите месеци темповете на растеж на заемите както за бизнеса, така и за
домакинствата бавно ще растат. Фактори за това ще бъдат постепенното повишаване на икономическата активност и
възстановяването, макар и бавно, на частното потребление и на инвестициите в основен капитал в резултат на
постепенното възстановяване на вътрешното търсене. Очакванията на БНБ са темповете на нарастване на заемите за
фирмите да продължат да изпреварват тези на кредитирането за домакинствата.
Същевременно външната среда и дефлационните процеси, наблюдавани в страната от третото тримесечие на 2013 г.,
продължават да са източници на риск за икономическия растеж. Ако тенденцията на понижаване на цените се запази за
продължителен период, е възможно домакинствата и фирмите да отложат разходите си заради очаквания за
допълнително намаляване и съответно да понижат потреблението и инвестициите си, се посочва още в "Икономически
преглед".
Забавяне и на депозитите
От централната банка очакват да продължи и тенденцията на намаляване на лихвите по депозитите, макар че според
прогнозата им то ще е минимално. Понижението ще зависи главно от високата ликвидност на банковата система и
сравнително слабото търсене на заемни ресурси.
По отношение на привличаните от банките средства от БНБ отбелязват запазването и на друга тенденция на депозитния
пазар – тази на постепенната промяна в структурата по вид и матуритет на спестяванията. Фактор за това е въведеното в
края на 2012 г. данъчно облагане на доходите на физически лица от лихви по срочни депозити. В резултат на новите
правила от четвъртото тримесечие на 2012 г. статистиката отчита увеличаване в обемите на депозитите, договорени за
ползване след предизвестие (в тази категория се включват спестовните и безсрочните влогове), и на овърнайт
депозитите за сметка на срочните. Промяната в предпочитанията на домакинствата по отношение на срочността на
депозитите доведе и до изменения в лихвената политика на банките в сегмента. Финансовите институции започнаха да
предлагат по-атрактивни лихвени условия по безсрочните влогове, които останаха извън обхвата на новото облагане. От
централната банка очакват промяната в структурата на привлечените от домакинствата средства да продължи да се
наблюдава и през второто и третото тримесечие на 2014 г.
√ Как ще се разпределят новите 1.4 млрд. евро за бизнеса
Новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще комбинира директна помощ и финансови
инструменти през следващите седем години
Над 1.4 млрд. евро ще могат да получат българските предприятия през следващите седем години, за да станат поконкурентни и ефективни. Средствата са заложени в оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК)
2014 - 2020 г., която е публикувана за обществено обсъждане до 21 май. Най-много средства са предвидени за мерки,
които да увеличат експортния потенциал на фирмите, тъй като износът остава основен двигател на икономиката заради
ограничения вътрешен пазар.
Насърчаване на предприемачеството, технологичното развитие и иновациите също ще бъде приоритет през новия
програмен период, а около четвърт от цялата сума ще бъде насочена за повишаване на енергийната и ресурсната
ефективност на предприятията. Освен чрез директна помощ подкрепа ще бъде предоставяна и чрез финансови
инструменти, които вече ще бъдат част от мерките по отделните приоритети. Бизнесът може да очаква и по-леки
процедури за кандидатстване, тъй като административната тежест е отчетена като една от грешките на предишния
програмен период. Амбициите на правителството са да започне с изпълнението на програмата още тази година, но това
ще зависи от това кога ОПИК ще бъде окончателно одобрена от Европейската комисия.
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Партньорства
Новият фокус на програмата върху иновациите се дължи както на изключително слабото представяне на България в тази
област (страната е на последно място в ЕС по иновации), така и на възможностите, които те дават за създаване на
продукти с висока добавена стойност. Предложеният проект дава заявка, че ще се насърчават партньорствата в т.нар.
триъгълник на знанието – университети, научни звена и индустрия. Като приоритетни са определени няколко сфери
(енергийна ефективност, зелени и екотехнологии; здраве, медицина и качество на живот, биотехнологии и екологично
чисти храни; нови материали и технологии, включително инженерна индустрия; информационни и телекомуникационни
технологии; културно-историческо наследство), но програмата ще подкрепя и други сектори, които са експортно
ориентирани и имат висока добавена стойност или са с потенциал за съживяване на изостанали региони. Специално
внимание се обръща и на развитието на иновационната инфраструктура, включително втората фаза на "София тех парк".
Над половината от общия бюджет на програмата е определена специално за малките и средните предприятия, като
целта е да се насърчи предприемаческата активност и да се засили експортният им потенциал. Подкрепата за клъстерите
е една от мерките, които да направят фирмите по-иновативни и да подпомогнат растежа им.
По-ефективно
Вторият основен приоритет на програмата е енергийната и ресурсната ефективност. Причината за това е, че България
заема първо място по енергийна интензивност в ЕС, т.е. българската икономика изразходва най-голямо количество
енергия, необходимо за производството на единица брутен вътрешен продукт (със 77.34% повече от средното за ЕС).
Макар че енергийната зависимост на страната намалява през последните години (от 51.67% през 2007 г. до 37% през
2011 г.) , тя все още остава висока. Затова една от мерките в програмата е подкрепа за изграждането на газовата връзка
България – Сърбия. Ресурси се предвиждат и за намаляване на енергоемкостта на предприятията както чрез поенергоефективно производство, така и чрез подобряване на сградния фонд. Специално внимание се обръща на
преработващата индустрия, където ефектът се очаква да е най-голям.
Финансови инструменти
Като много успешни проектопрограмата отчита финансовите инструменти по инициативата JEREMIE през изминалия
програмен период. Затова те ще продължат да се използват и през новия, но без да се обособяват в отделна приоритетна
ос. Вместо това ще бъдат "вградени" в самите приоритетни направления, което се очаква да осигури повече гъвкавост и
да помогне за изпълнението на целите на програмата. С уговорката, че предстои оценка от Министерството на
финансите, на този етап подкрепа се предвижда да бъде предоставяна под формата на безвъзмездна финансова помощ
(включително ваучери), награди, възстановима помощ или финансови инструменти или комбинация от тях.
Резултатите от изминалия програмен период показват, че инструментите за финансов инженеринг не само помагат да се
реши проблемът с достъпа до финансиране, който е основната пречка за стартиране на бизнес и инвестиции на
предприятията, но и води до значителна мобилизация на допълнителен капитал. Предимства са също възможността за
повторното използване на средствата в дългосрочен план, бързината на подбора и гъвкавост при изпълнението по
отношение крайните получатели, включително кратките срокове и административна тежест на процедурите.
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Фокус върху регионите
Програмата обръща специално внимание на развитието на отделните региони, като конкретни мерки се предвиждат за
изостаналите райони и за тези с неблагоприятни географски или демографски условия. Пилотна инвестиция ще бъде
направена в Северозападния район, който е най-слабо развитият в целия ЕС. Мерки се предвиждат и за районите със
застаряващо население, за тези, застрашени от обезлюдяване, както и за районите със затруднен достъп (най-вече
планински). Това ще стане чрез подкрепа за създаване на нови предприятия и развитието на съществуващи, мерки за
повишаване на доходите и подобряване на качеството на живот и др.
Вестник 24 часа
√ Стойнев даде началото на два важни инвестиционни проекта в Плевенско
„За мен е удоволствие да дам началото на реализацията на толкова ключова за региона на Плевен инвестиция. Строежът
на новата фабрика за автомобилни кабелни системи на световен лидер е поредното доказателство, че инвестициите в
България се случват. Направихме всичко възможно тази инвестиция да се реализира и тя е поредното признание за
усилията на българското правителство за поддържане на привлекателна бизнес и инвестиционна среда през последните
осем месеца. Това го доказва както икономическият растеж, който за 2014 година е 1,6 така и увеличените преки
чуждестранни инвестиции за 2013 спрямо 2012 година". Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир
Стойнев, който направи първата копка на фабриката за автомобилни кабелни системи на „Нексанс" в Плевен, съобщиха
от пресцентъра на министерството.
„Привличането на инвестиции в приоритетни сектори, които създават устойчива заетост и произвеждат продукти с
висока добавена стойност е важно за държавата, а този проект се реализира именно в такава област - автомобилното
производство, което е високотехнологична дейност от индустриалния сектор, с голям потенциал за развитие на експорта,
заетостта и регионалното развитие. Те ще се насърчават с приоритет по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.
Предвижда се заводът да заработи още до края на тази година и в него да бъдат разкрити 600 работни места, което е
само една реализация на програмата на правителството за реиндустриализация на България", добави още министър
Стойнев.
По време на посещението си в област Плевен министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев стартира и
строителството на завод за нови производствени мощности на „Звезда"АД в Долна Митрополия. „Инвестицията в нови
мощности ще даде възможност за разширяване на асортимента на компанията, като освен продукти за хранителновкусовата промишленост от слънчоглед, ще може да се произвежда олио от рапица и соя, както и биогориво. Нашата
основна цел е гарантиране на устойчив икономически растеж и откриването на работни места", каза министър Драгомир
Стойнев и акцентира, че всеки един инвеститор, който открива работни места и спазва българското законодателство ще
получи пълна подкрепа от Министерство на икономиката и енергетиката. Той препоръча на инвеститорите да се
възползват и от възможностите, които предоставя чрез новите си инструменти за стимулиране на износа Българската
банка за развитие.
Вестник Стандарт
√ Субсидиите за фермери според броя на декарите
Нов механизъм за разпределяне на субсидиите за земеделските стопани, който ще влезе в сила от догодина, обяви пред
производители от Добрич лидерът на ДПС Лютви Местан. Земеделските стопани ще бъдат разделени на три групи малки, които обработват от 5 до 30 дка земя, средни, които обработват от 50 до 300 дка, и големи - над 300 дка.
"Тези, които обработват над 300 дка, ще получават вместо 33 лв. - 30 лв. на декар, а тези, които обработват до 300 дка ще получават по 45 лв. на декар. Най-важната новина - тези, които обработват 5 до 10 дка, ще могат да получават
годишно до 1250 евро. Това е нов момент", обясни лидерът на ДПС и допълни: "Майка ми има 6 дка земя, но няма да
получава тези пари, независимо че обработва тези 6 дка, защото не се е регистрирала като земеделски производител".
Местан подчерта, че за да имат право на тези пари, желаещите трябва да покрият 2 условия - да се регистрират като
земеделски производители и да плащат здравни и социални осигуровки. Той поясни, че годишният им размер е 800 лв. и
от субсидия в размер на 2500 лв. пак ще остават 1700 лв. Като второ условие Местан посочи, че ще се изисква всеки един
да е собственик или да арендува минимум 5 дка земя.
Вестник Монитор
√ Вдигаме БВП с бърз интернет
Нужни са около 300 млн. лв.
Брутният вътрешен продукт може да бъде увеличен с изграждане на високоскоростен интернет. Това сочат изследвания,
цитирани в Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение. Според някои
анализи страните с бърз нет имат 2% по-висок БВП. Проучвания сочат още, че увеличение с 10 на сто на покритието със
скоростен интернет води до ръст на БВП с между 0,9% до 1,5%.
Анализ на Европейската комисия определя, че по този начин могат да се отворят повече от 2 млн. работни места в Европа
и това да доведе до увеличение на БВП най-малко с 636 млрд. евро, се посочва още в плана.
Осигуреният високоскоростен интернет улеснява започването на нов бизнес
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Той има много голямо положително въздействие върху дейността на малките и средните предприятия, каквито са над 99
от фирмите в България. В международен мащаб е установено, че компаниите, активно използващи интернет услугите,
нарастват два пъти по-бързо от останалите, имат двойно по-голям дял на експорта и осигуряват много повече работни
места. Освен това се дава възможността за бърз достъп и обмен на информация и идеи, което улеснява възприемането
на новости, увеличава иновационния капацитет. Осигуреният достъп до високоскоростен и свръхвисокоскоростен
интернет е от особено голямо значение за фирмите от сферата на услугите. Той предизвика появата на голям брой нови
услуги във всички сектори и води до съществени промени в начините на предоставянето им, пише още в анализа.
България е сред водещите страни в Европа и сред първите 10 в света по покритие
с бърз и свръхбърз широколентов достъп. Страната е на едно от крайните места, наред с Гърция и Румъния, според
дяловете от населението, които използват интернет редовно (поне веднъж в седмицата) или по-често, пише още в
документа.
Сред най-популярните за българския потребител неща в интернет са четенето на онлайн вестници, търсенето на
информация за продукти и услуги и провеждането на телефонни и видеообаждания. Спрямо тези дейности
потребителското поведение в страната не се различава особено от практиките в Европа.
Прави впечатление слабият интерес към интернет банкиране и онлайн пазаруване. Най-вероятно това се дължи на
липсата на надеждна инфраструктура, доверие и традиционна култура на интернет търговия, както и сравнително
ниските нива на потребители с добри и много добри компютърни умения. Разчетите в националния план сочат, че близо
300 млн. лв. са необходими за изграждане на нужната инфраструктура, която да позволи доставката на бърз нет. В него
са посочени и два основни приоритета пред страната до 2020 г. Първият е осигуряване на възможност за равен достъп до
високоскоростен и свръхвисокоскоростен интернет чрез развитие на широколентовата инфраструктура за постигане на
пълно покритие на територията на страната със скорост по-висока от 30 Mb/s. И стимулиране на използването на услуги
върху мрежи за широколентов достъп с цел най-малко 50% от домакинствата и 80% от бизнеса.
1/3 българи ползват е-управлението
Едва 27% от българските граждани са използвали интернет за потребяване на услуги на е-правителството, а 11% са
изпращали попълнени формуляри през 2012 г., се посочва в националния план. През изминалата година се отчита
скромен ръст, при който стойностите продължават да бъдат на значително по-ниски спрямо европейските нива съответно 44% и 22%.
Проучване на ЕК в България сочи, че 68% от анкетираните биха използвали дадена услуга отново, но само 37% смятат, че
качеството й покрива очакванията им. Сред основните причини, заради които в страната не се използват публични
електронни услуги, е това, че доста от тях не могат да бъдат изпълнени изцяло онлайн и поне за част от процедурата се
изисква лично присъствие или формуляри, попълнени на хартиен носител. Също така участниците в изследването казват,
че често не знаят за съществуването на конкретни интернет сайтове/платформи за определени услуги. Найразпространената причина българите да не използват наличните електронни услуги е, че те все още предпочитат личния
контакт с държавните служители. Това е знак, че ефективността на електронното правителство не зависи само от
наличието и качеството на услугите, но и от обществената нагласа към онлайн услугите.
infostock.bg
√ 73 734 студенти ще бъдат приети в държавните и частните ВУЗ-ове през следващата учебна година
През учебната 2014/2015 г. в държавните висши училища ще може да бъдат приети нови 58 515 студенти, а в частните 15 219, реши правителството на днешното си заседание, съобщи прес службата на Министерския съвет. Утвърденият
прием на докторанти е 2015 за държавните ВУЗ-ове, 69 - за частните, и 339 - за научните организации.
Утвърденият брой на приеманите за обучение на студенти и докторанти се основава на принципа за широк достъп до
висше образование - достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 г. през 2020
г. Това ще способства и за създаването на по-широки възможности за обучение във висшите училища в рамките на
концепцията за учене през целия живот.
Решението на кабинета за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и
научните организации в България през учебната 2014/2015 г. е съобразен с изискванията на Закона за висшето
образование за обучение по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация професионални
направления и докторски програми при спазване капацитета на висшите училища. Поради отрицателна оценка на
Агенцията, в решението не е включен Европейският политехнически университет - Перник.
С приетия от Министерския съвет документ се утвърждава и броят на приеманите за обучение студенти и докторанти българи, живеещи извън страната, както и граждани на Република Македония.
След заседанието на кабинета министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова обяви, че утвърден планприемът на студенти за 2014 - 2015 г. е съобразен с изискванията на бизнеса и със стратегически професионални
направления за развитието на държавата. Тя добави, че са увеличени бройките по природоматематическите науки,
педагогика и техническите науки.
Също така за първи път в план-приема е утвърден прием на студенти по специалността „парамедик" в професионално
направление здравни грижи и „лекарски асистент", като и двете степени са бакалавърски.
Според решенето на кабинета Орешарски, по заявка на Министерството на здравеопазването целенасочено е увеличен
приемът за обучение по специалностите „Медицинска сестра" със 129 места и „Рентгенов лаборант" с 16 места. За първи
път се дава възможност на български висши училища да обучават студенти по специалностите „Парамедик" (82 места за
професионални бакалаври) и „Лекарски асистент" (60 места за бакалаври).
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„Те са изключително важни за развитието на здравеопазването, особено по отношение на по- малките региони и
спешната помощ", подчерта министърът на образованието. Тя добави, че са осигурени и 400 бройки за студенти в наши
университети за българи, които учат в чужбина. С близо 15.8% е завишен приемът за медицински кадри, следван от
приема за технически кадри. В областта на средното образование за професионалната гимназия по машиностроене се
обособява паралелка от 23-ма човека, които ще могат да започнат проекта за дуално обучение.
econ.bg
√ 8,7 млрд. лева по европроекти трябва да усвоим до 2015 г.
Иначе ще ги изгубим
България трябва да усвои около 8,7 млрд. лв. по европроекти до края на октомври 2015 г., за да не бъдат парте загубени.
Това показват последните публикувани данни за изпълнението на всички европрограми, цитирани от „Труд“.
Така за всеки от 19-те месеца трябва да се плащат средно по 458 млн. лв., ако България иска да усвои всички пари по
европрограмите. Това е със 122 млн. лв. повече от средния месечен резултат през най-силната засега година в
усвояването на европарите - 2013-а. Тогава бяха плащани средно по 336,6 млн. лв. на месец.
Към края на март реално платени са 13,3 млрд. лв. европейски средства от общо 22,1 млрд. лв., предвидени за периода
2007-2013 г., което прави 60,53% изпълнение.
Отличник е програмата “Развитие на човешките ресурси” с 68% изпълнение. На второ място е “Конкурентоспособност” с
над 62% плащания.
На опашката от оперативните програми е “Околна среда”. Реално платени са 53% от бюджета от 3,5 млрд. лв., но от тази
сума европейските пари са по-малко от онези, които е платил националният бюджет. Причината е, че от октомври 2013 г.
Брюксел спря да превежда пари по “Околна среда” заради проблеми с обществените поръчки.
През февруари т.г. спря да плаща и нашият бюджет. Сред изоставащите по усвояване е и доскорошният отличник сред
оперативните програми - “Транспорт”. По нея реално платени към края на март са 58,56%, но все още се чака да
приключат големи инфраструктурни проекти като модернизацията на жп линията Пловдив - Бургас и магистралите
“Марица” и “Струма”.
√ Малките фирми са по-загрижени към обществото и околната среда
Най-често компаниите от този сегмент инвестират в служителите си и в екологични инициативи
Малкият и среден бизнес у нас се интересува за това как да бъде отговорен към обществото и околната среда. Най-често
компаниите от този сегмент инвестират в развитие на собствените си служители и в екологични инициативи.
57% от малките и средни предприятия смятат, че тези практики имат положително влияние върху финансовите им
резултати, a 43% изтъкват като основни пречки да са по-отговорни липсата на изисквания от страна на държавата както и
липсата на подготвени кадри по темата.
Това става ясно от изследване по повод националната конференция „Стандарти за зелена икономика", която ще се
проведе във вторник.
"Тенденциите са положителни за България и показват висок интерес от страна на малките и средни предприятия към
зелената и социална икономика. Отговорният бизнес вече не е запазена територия само на големите компании",
коментира Марина Стефанова, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.
investor.bg
√ Водещи икономисти идват на първия международен финансов форум „Иновации“
Промените, нужни на българските банки, за да отговорят на иновативните тенденции в световното банкиране,
ще е една от темите
Асоциация „Банка на годината“ в партньорство с Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) организира
конференция, посветена на иновациите във финансовата индустрия. Първият по рода си в България форум ще бъде на 24
юни в София.
„Дискусиите в конференцията са организирани в два панела“, съобщи Валентин Панайотов, председател на Асоциация
"Банка на годината". Първият е посветен на иновациите в банковия бизнес, а вторият - на инструментите за финансиране
на иновативни бизнеспроекти.
Участниците от българска страна са представители на водещите банки в страната – в това число на БНБ, на небанкови
финансови институции, технологични компании, компании с иновационни продукти и проекти, стартъп акселератори и
други. Сред основните говорители в конференцията са висши мениджъри от „Уникредит Булбанк“, „Сибанк“, „Пощенска
банка“, „Банксервиз“, „Майкрософт България“ и др. Във втория панел на форума участват представители на Световната
банка, на Европейския инвестиционен фонд, на фондовете Neveq, Eleven, LanchHub, Empower и др.
„Чуждестранното участие във форума е на много високо ниво“, коментира Григорий Вазов, президент на ВУЗФ. В двата
дискусионни панела се очакват главният икономист на Департамента за малък и среден бизнес в правителството на САЩ
Джузепе Граминя и проф. Суданшу Рай от Копенхагенското бизнес училище. Внимание заслужава и българската връзка в
австралийската икономическа мисъл - проф. Петко Калев, представител на Бизнес училището на Университета на Южна
Австралия.
Българските и чуждестранни финансови експерти ще коментират промените, нужни на българските банки, за да
отговорят на иновативните тенденции в световното банкиране, както и различните възможности за финансиране на
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иновации, уточниха организаторите - Асоциация Банка на годината и Висшето училище за застраховане и финанси, чиито
утвърден престиж гарантира високото ниво на форума.
Ключовите презентации ще са посветени на иновации в областта на финансовия маркетинг, банкирането и социалните
мрежи, онлайн и мобилното банкиране. Важна от потребителска гледна точка е темата за адаптиране на иновативните
продукти и технологии и защитата при ползването им, както и бързо растящата електронна търговия.
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