Вестник Стандарт
√ Фирми връщат наши студенти от чужбина
50 български студенти в чужбина вече са получили предложения да се върнат в България, за да работят за наши фирми.
Това обяви шефът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов и уточни, че двама дори вече са сключили договори и са
започнали работа.
Експерти на Агенцията по заетостта и на Българската агенция за инвестиции посетиха в началото на годината 7
европейски града, в които има концентрация на наши студенти. Там те се срещнаха със сънародниците ни, за да им
представят възможностите да започнат работа в страната, след като завършат обучението си.
"Изготвихме 170 профила на кандидати, в които е описано образованието им, личните и професионалните им интереси,
мотивацията и очакванията им", обясни Ангелов. Тези профили са били представени на няколко български компании. 50
младежи вече са получили реални предложения за работа.
Сред кандидатите най-голям е броят на завършилите икономически специалности, но има юристи, инженери, ИТ
специалисти и хора с хуманитарни профили.
Автобиографиите младите хора зад граница могат да изпращат на специално създадена електронна поща
rabotazamen@az.government.bg. Профил "Работа за мен" е създаден и във Фейсбук, в който може да се задават всякакви
въпроси и предложения, припомнят от Агенцията по заетостта.
√ Доходите ни скочиха с 15%
Доходите ни от заплати скочиха с 15%. Общо 2,979 млрд. лв. са декларираните доходи по трудови и мениджърски
договори в годишните данъчни декларации за получените доходи от 2013 г., които са подадени в НАП до 30 април 2014 г.
Те са с 15% повече от предходната година, когато като трудови доходи са посочени 2,6 млрд. лв. От приходната агенция
обаче напомнят, че хората, които получават доходи само от заплати, не ги декларират пред НАП. Така общият размер на
получените заплати в страната е доста по-голям.
Обявените доходи за цялата 2013 г. от друга стопанска дейност в Приложение 3 на данъчната декларация възлизат на
1,060 млрд. лв. Това е с 96 млн. лв. или с 10% повече от 2013 г. В това приложение се обявяват доходите от авторски и
лицензионни възнаграждения, от упражняване на свободни професии, сумите по граждански договори, както и доходите
на артисти и изпълнители, на земеделски и тютюнопроизводители от продажба на произведени непреработени
продукти от селско стопанство.
94 800 пък са гражданите, декларирали доходи от наеми през 2013 г. Обявените от хазяите пред НАП наеми са в размер
на 417,7 млн. лв., което е ръст с 9% спрямо 2013 г.
Общо 551 200 декларации са постъпили в НАП до края на данъчната кампания - 30 април 2014 г. За сравнение за същия
период на миналата година получените формуляри са били 602 500. Продължава тенденцията и за нарастване на дела на
гражданите, които предпочитат да контактуват с НАП електронно. През 2014 г. 15% от хората са изпратили декларацията
си онлайн, подписана с електронен подпис, докато през 2013 г., това са направили 11 на сто.
√ Евтини заеми за бизнес на село
Евтини кредити и гаранции пред банките при отпускане на заеми за фермерите и желаещите да развиват бизнес на село
са два от финансовите стимули за по-бързо усвояване на парите от ЕС, които обмисля земеделското министерство. Те
трябва да започнат да действат заедно със старта на новата Програма за развитие на селските райони за периода 20142020 г. Двата инструмента ще бъдат официално представени за обществено обсъждане следващия месец. Тогава ще
бъдат оповестени и подробностите около новата селска програма. Това обяви Елена Иванова, началник на отдел в
земеделското министерство по време на заключителния етап от информационната кампания за популяризиране на
възможностите по гаранционната схема към ПРСР. По нея се дават гаранции за проекти по три мерки - 121, 122 и 123. До
момента са отпуснати гаранции на 255 малки и средни фирми в размер на 100 млн. лв. Общият размер на отпуснатите
заеми е 129 млн. лв. Работата на Националния гаранционен фонд показва, че най-често от възможностите, които той
предлага, са се възползвали малки предприятия с до петима души персонал. Такива са 70% от фирмите, които са се
възползвали от схемата. Те са искали кредити до 200 000 лв., съобщи изпълнителният директор на НГФ Самуил Шидеров.
Предстои да бъдат одобрени още проекти по мерките 121 и 123 за около 63 млн. евро. Голяма част от бенефициентите е
възможно да се обърнат за гаранции към фонда, каза Иванова. Дори парите в него да не бъдат усвоени напълно, те могат
да бъдат прехвърлени за други дейности. Един от вариантите е да се дадат за изграждане на напоителни системи.
Най-евтина е храната в София
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София е градът с най-евтина храна в страната, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
за цените на едро. Потребителска кошница, съставена от по 1 кг захар, брашно, ориз, фасул, олио, яйца, пиле, кайма,
сирене и кашкавал, струва на столичани средно 28,3 лв., ако се вземат цените на едро. Същите продукти излизат 35 лв. в
други по-големи градове, пресметна profit.bg. Най-скъпо излиза покупката на десетте продукта в Ловеч - 41,36 лв., или с
близо 50% повече в сравнение със София. Плевен се доближава най-много до цените в София. Там хората плащат 30,90
лв. за потребителската кошница. В Благоевград купуват най-евтината захар, ориз и боб. Килограм от тях е съответно 1,15
лв., 1,30 лв. и 2,40 лв. Брашното е най-евтино във Враца - 60 ст. за кг.
Вестник Капитал Daily
√ Риск от загуба на евросредства при земеделския гаранционен фонд
Едва една десета от капитала от 238 млн. лв. е усвоен, а схемата приключва в края на 2015 г.
Има риск голяма част от средствата от Националния гаранционен фонд (НГФ), чиято цел е да подпомогне финансирането
на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), да останат неусвоени и следователно да бъдат
загубени. Това стана ясно от пресконференция на фонда с участието и на експерти от земеделското министерство.
Причината е, че капиталът на НГФ - общо 238 млн. лв., трябва да бъде усвоен до края на 2015 г., а напредъкът е твърде
бавен въпреки наскоро проведената информационна кампания за над един милион лева.
Фондът има възможност да гарантира кредити за близо 1.4 млрд. лв., но отпуснатите гаранции до момента са за едва 100
млн. лв., обясни Самуил Шидеров, изпълнителен директор на НГФ. Той отчете, че броят на гарантираните кредити расте
през последните 6 месеца, като общият размер на отпуснатите заеми надхвърля 129 млн. лв. "Очаквам май и юни да са
доста силни като месеци", прогнозира той. Въпреки това са усвоени около една десета от средствата и времето едва ли
ще е достатъчно, за да се навакса до края на идната година.
Мерките
Тези прогнози не са нови и заради тях още през миналата есен земеделското министерство внесе в Брюксел искане част
от тези пари - 100 млн. лв., да бъдат върнати отново в ПРСР и евросубсидиите да отидат за модернизиране на
напоителната инфраструктура. Без разрешение от ЕК обаче това е невъзможно, а такова засега няма. Но дори България
да получи зелена светлина за прехвърлянето, то неусвоената част от останалите 138 млн. лв. пак ще бъде загубена.
"Възможното решение е политическо и не бих искала да коментирам", каза Елена Иванова, началник на отдел в
дирекция "Развитие на селските райони" в Министерството на земеделието и храните. Самуил Шидеров пък посочи, че
една от причините за ситуацията е ниският ръст на кредитирането през 2013 г., което било 0.1%, каза той, като се позова
на данни на БНБ.
Фондът
Той бе създаден в края на 2011 г. с европейски пари, които също бяха под риск да бъдат загубени, но едва през 2013 г.
подписа договори с 14 търговски банки. От тогава до днес от НГФ отчитат, че са подкрепили 225 малки и средни
предприятия с проекти по ПРСР на обща стойност 129 млн. лв.
Фондът издава допълваща обезпечението гаранция до 80% от размера на кредити за проекти за модернизиране на
стопанствата, за подобряване на икономическата стойност на горите и за преработвателните предприятия. Средната
лихва за заемите е 6.76%. Според данните най-много издадени гаранции има за областите Пловдив, София, Стара Загора
и Сливен, а повечето изтеглени кредити са до 200 000 лв.
√ Най-добрите в застраховането и осигуряването
Секторните награди бяха връчени за шеста поредна година
За шеста поредна година Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи,
фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване връчиха наградите за най-добрите застрахователни и пенсионно-осигурителни компании за 2013 г.
Като най-добро дружество в общото застраховане беше определено "ДЗИ - Общо застраховане". Главният изпълнителен
директор Коста Чолаков посвети наградата "на търговската мрежа на ДЗИ и на брокерите на ДЗИ".
В животозастраховането за най-добра компания беше обявена "Алианц България живот". "Утвърждаваме се като
компания новатор, която успява първа да реагира на промените на пазара", коментира Пламен Ялъмов, член на съвета
на директорите на "Алианц България живот".
Наградата за най-динамично развиващо се дружество в застраховането беше присъдена на "Евро инс". Отличието получи
изпълнителният директор на компанията Румяна Бетова, която се присъедини към екипа в края на 2013 г., след като
"Евро инс" придоби бизнеса на международната група QBE в България и Румъния.
За най-добро дружество в допълнителното задължително пенсионно осигуряване беше определена "Доверие".
"Изминалата година беше доста трудна за "Доверие" и да приключим този период с получаването на награда е повече от
странно за нас", коментира главният изпълнителен директор на компанията Даниела Петкова.
Носител на отличието за най-добро дружество в допълнителното доброволно пенсионно осигуряване стана "Алианц
България". Отличието прие изпълнителният директор Страхил Видинов, който пожела наградата да бъде хвърлена
ръкавица за още по-активно съревнование между дружествата на пазара.
Призът за най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество беше присъден на "Съгласие". "Много съм
изненадан, тъй като смятам, че изминалата година не беше най-добрата в 19-годишната ни история", посочи
изпълнителният директор на дружеството Милен Марков, като допълни, че това е на практика първата награда в
историята на компанията.
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За цялостен принос в сферата на застраховането беше награден изпълнителният директор на "Уника живот" Георги
Георгиев, а в областта на осигуряването наградата за цялостен принос получи Григор Димитров, главен директор
"Осигурителни отношения" в Българската стопанска камара. С приз "За особен принос в развитието на посредничеството
в застраховането" беше отличен председателят на управителния съвет на Асоциацията на застрахователните брокери в
България Костадин Пеев. Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" връчи и награда за цялостен и безспорен принос в
българското застраховане на Любомир Найденов, който в момента е член на управителния й съвет.
√ ОИСР отчита забавяне на икономическото възстановяване
БВП на развитите държави расте по-бавно от очакваното
Икономическият растеж в 34-те страни - членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), се
е забавил за второ поредно тримесечие в началото на тази година, съобщава Wall Street Journal. Повечето членки на
организацията са развити икономики, включително САЩ, Япония и Германия. На фона на забавения растеж в основни
нововъзникващи пазари като Китай повечето анализатори се надяваха стабилизирането на развитите икономики да
подпомогне глобалното икономическо възстановяване. Слабите им резултати през последните шест месеца поставят под
съмнение тези очаквания.
Забавен растеж
Според данните на ОИСР комбинираният брутен вътрешен продукт на членките й е нараснал с 0.4% през първите три
месеца на годината спрямо последното тримесечие на 2013 г. Тогава беше отчетен икономически растеж от 0.5%, а през
третото тримесечие на 2013 г. - 0.7%.
Забавянето през периода януари - март се дължи основно на най-голямата икономика в света – САЩ, където БВП не
отбеляза повишение спрямо предишното тримесечие. За сравнение - през последното тримесечие на 2013 г. САЩ са
постигнали икономически растеж от 0.7%. Страните от еврозоната също отчитат минимално покачване на БВП от 0.2%.
Тези по-слаби резултати не са били компенсирани от Япония, където растежът се е ускорил от 0.1 до 1.5%. Основа за
добрите данни от третата световна икономика са увеличените разходи на домакинствата преди покачването на данъка
върху продажбите.
Икономически стимули
Отговорът на властите на забавеното възстановяване вероятно ще е различен в отделните региони. Европейската
централна банка се очаква да предприеме ново понижаване на основните лихвени проценти и ще приеме нови мерки за
стимулиране на икономиката. Вероятността ЕЦБ да предприеме мащабно печатане на пари по модела на Федералния
резерв на САЩ обаче е ниска. От своя страна централната банка на САЩ вероятно ще отчете забавянето от първото
тримесечие като временно прекъсване на възстановяването и ще продължи започнатото постепенно затягане на
паричната си политика.
Китайските власти също сигнализираха, че ще избягват мащабни финансови стимули за икономиката, за да не
задълбочат проблемите с вътрешната задлъжнялост и нестабилното развитие на пазара на недвижими имоти. През
миналата седмица централната банка на Китай предприе мерки за стимулиране на ипотечното кредитиране за първо
жилище и започна да оказва натиск върху търговските банки да определят по-разумни лихвени проценти.
√ Как изглежда IT пазарът на труда в България
Основните проблеми са недостигът на кадри и недостатъчната подготовка на специалистите
През последните години в България се забелязва стабилен ръст на IT индустрията и особено в секторите на софтуерни
разработки и аутсорсинг. От бранша обаче предупреждават от доста време насам за недостиг на добре подготвени
специалисти, което ще окаже негативен ефект на възходящата тенденция. За световните компании, които имат звена в
страната, липсата на кадри означава по-трудно разсрастване на дейността и екипа.
Подобни амбиции за значително разширяване на местните подразделения обявиха Experian и SAР Labs. Първата
компания се занимава с финансови и картови услуги. Тя също обяви, че ще удвои своя персонал на развойния си център
в столицата, като заетите в момента са около 270 души, но се очаква до няколко години те да достигнат 460 души. SAP
Labs са развойното звено на германския софтуерен гигант SAP и в началото на 2014 г. и обявиха, че през настоящата
година ще наемат още около сто души.
Нови играчи
Но ситуацията с дефицита на специалисти може да се задълбочи, след като и други големи компании обявиха плановете
си или отвориха свои софтуерни развойни центрове в България. Пример за това е разработчикът на телеком софтуер
Comverse, който откри през лятото своя развоен и експертен център в София. Той вече е наел около 120 души и планира
през 2014 г. да удвои персонала си. От началото на 2014 г. руската Luxoft също отвори свой център и започна да набира
персонал, като амбицията й е в рамките на две години да разполага с 400 специалисти. В същото време до края на
годината в страната ще навлезе и украинската SoftServe, която планира да наема по 200 души всяка година.
"Недостиг на кадри наистина има. Този проблем не е от година-две, а съществува от поне четири-пет години", коментира
за "Капитал Daily" Наташа Кумчева, директор "Човешки ресурси" в Axway за България, Румъния и Ирландия.
Пропастта бизнес-образование
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) призовава от две години за образователна реформа, която
да позволи подготовката на повече софтуерни специалисти, както и да подобри качеството на тяхното обучение. Такава
обаче не се предприема и поради тази причина започнаха да се появяват различни частни инициативи, като Академията
на българския разработчик "Телерик" или Софтуерния университет на Светлин Наков. Но дори и завършилите
специалисти от висшите учебни заведения невинаги са готови директно да започнат работа.
3

"Един кадър, като завърши в Германия или Франция например, е готов да започне веднага на постоянна позиция",
коментира Кумчева. "Докато в България студентите са предприемчиви и от първи курс имаме стажанти, но за мен, ако
един програмист изчака да завърши университет, вече е с години назад. Тоест те нямат необходимата подготовка да
започнат директно работа", допълва тя.
В същото време в България ще има все повече нужда от добре подготвени специалисти, които да задоволят изискванията
на софтуерната индустрия. По този начин ще може да се продължи здравословният растеж на сектора. Добрите новини
са, че средната възраст на кадрите е сравнително ниска в сравнение с останалите европейски държави (виж
инфографиката), което означава, че броят на наистина опитните хора ще се увеличава през годините.
Макар новите кадри да не са готови веднага да бъдат наети на пълна работна позиция, софтуерните компании
продължават да разчитат на България като предпочитано място за развойна дейност в региона. Основните фактори са,
благоприятното разположение, наличието на вече изградени специалисти, ниски разходи за бизнес и др.
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√ Активите на инвестиционните фондове с 44% растеж за година
Най-голямата част от вложенията на местните фондове са в депозити
Активите на инвестиционните фондове, предлагащи дялове в България, отбелязват постоянен растеж от юни миналата
година до края на март тази година, става ясно от данни на БНБ. Към края на март управляваните от тях средства са над
1.76 млрд. лв. - с 44% ръст за година. Наскоро от сектора предоставиха данни на "Капитал Daily", според които активите
са за над 1.2 млрд. лв, като разликата може да идва от активите на чуждите, които невинаги разкриват публична
информация за тях.
Според статистиката от април до юни миналата година е имало понижение на активите, но през следващите тримесечия
ръстът им се е върнал. От българските фондове най-голям е делът на тези, инвестиращи в облигации, но са нараснали
парите и в рисковите, които залагат основно на акции. Това може да се дължи на две причини – повече вложения и
доходност от инвестиции.
Все още обаче най-голямата част от вложенията на местните фондове са в депозити и почти наполовина по-малко са в
акции и дялове на други инвестиционни схеми. Интересни промени има в географското разположение на покупките – за
последната една година тези в България са се повишавали непрекъснато, докато на Балканите и в Русия тенденцията е
по-скоро към намаляване. Към края на март миналата година над 9 млн. лв. от управляваните от български дружества
средства са били в балкански финансови инструменти, но само за няколко месеца, до края на септември, те спадат до
едва 4 млн. лв. Следва леко възстановяване и в края на март тази година стойността им е 4.5 млн. лв.
В държавите от ЕС инвестициите след кратък спад през второто тримесечие на миналата година са се увеличили
значително – ръстът им е двоен за 12 месеца, до 70 млн. лв. В Русия също са спаднали – от 4.5 млн. лв. на 3.8 млн. лв., но
е възможно движението на акциите покрай кризата с Украйна да е повлияла в момента на изчислението.
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√ Печалбите и приходите на фирмите падат
През 2013 г. най-много са се свили положителните финансови резултати в добивната индустрия и в
строителството по данни на НАП
Миналата година е била трудна за бизнеса в България. Това показват обобщените данни за финансовите резултати на
компаниите през 2013 г., които те са длъжни да декларират в Националната агенция за приходите (НАП).
Общо приходите на фирмите са се свили с 8.8%. Същевременно дружествата са се опитвали да орежат и разходите си с
приблизително същия процент. Въпреки това компаниите не са успели да запазят печалбите си на нива от предходната
година и общият им финансов резултат е намалял с над 500 млн. лв. до 17.5 млрд. лв. за всички 270 хил. активни фирми в
страната. Спадът спрямо 2012 г. е с почти 3% (виж. графиката). Това показва статистиката на НАП на база подадените
данъчни декларации от бизнеса за миналата година, които поиска "Капитал Daily".
Кой губи и кой печели
Печалбите на дружествата, преизчислени за данъчни цели, са се свили общо с 1.2 млрд. лв. (7.8% спад) през 2013 г.,
което означава и по-малко приходи за бюджета. За сравнение - през 2012 г. имаше ръст на този показател с около 10%.
Общата сума на декларираните загуби през 2013 г. пък е намаляла до 5.3 млрд. лв., което е с 13% по-малко спрямо
предходната година.
Най-много през миналата година е пострадал сектор водоснабдяване, канализация и управление на отпадъци. Той
регистрира 175% ръст на загубата (до 44 млн. лв.). В абсолютно изражение обаче най-засегнат е бил секторът на
недвижимите имоти, където общият отрицателен финансов резултат се е увеличил с почти 150 млн. лв. (преизчислен за
данъчни цели). Печалбите в сектора очаквано също са се свили с 11%. Резултатът не е учудващ, като се има предвид
петгодишният спад на жилищния пазар, който започна да се раздвижва едва през тази година, но основно в големите
градове, където цените се стабилизират и има дори леко растящ брой на сделките.
Не е изненадващ и спадът на печалбите на строителния сектор - с почти 260 млн. лв., или с една пета надолу спрямо 2012
г. През тази година пък строителните компании ще са силно зависими от това дали ще има финансови корекции по
оперативна програма "Околна среда", тъй като са основният подизпълнител по нея. В момента държавата чака ЕК да
възстанови 1.5 млрд. лв. по програмата и заради това са спрени и бюджетните плащания по нея.
Спадът на печалбите е най-значителен в добивната индустрия - с една трета, или общо 337 млн. лв. Една от причините е
свитото потребление на електроенергия през 2013 г., заради което и добивът на въглища беше значително ограничен.
Освен това през голяма част от годината спадаха и цените на международните пазари на някои метали като например
медта и никела. През тази година обаче те започнаха да се стабилизират.
Най-голям ръст на печалбата има в сектор транспорт - с 13%, или общо 104 млн. лв. повече. Добрата новина е, че
годината е била по-силна и за секторите с висока добавена стойност като IT, телекомуникации и медии - общо 60 млн. лв.
по-голяма печалба спрямо 2012 г., или ръст от над 8%.
Ефектът върху бюджета
Внесеният корпоративен данък от началото на тази година, който се явява последна изравнителна вноска за 2013 г., е
бил 360 млн. лв. Това е с почти 5% под миналата година. Причината е законова промяна, според която през цялата 2013 г.
дружествата имаха възможност да правят корекции за очакваната печалба. Така размерът на дължимите от тях авансови
вноски можеше максимално да се доближи до реалния резултат, който се декларира в края на годината. Идеята е
авансовите плащания да не се различават твърде много от реалните задължения.
Логично е намалял и надвнесеният корпоративен данък през миналата година - със 194 млн. лв. С почти 120 млн. лв. се е
свил и данъкът за довнасяне от фирмите. Затова и декларираните данъчни печалби може да служат като показател за
общо състояние на отделните сектори в икономиката, но трудно може да се засече кога финансовият резултат ще
осигури съответните приходи в бюджета. През тази година държавата очаква да събере над 1.5 млрд. лв. от
корпоративен данък, или с 93 млн. лв. над заложените приходи за 2013 г.
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Вестник Преса
√ От създаването си през 2013 г.: Националният гаранционен фонд е подкрепил 255 малки и средни фирми
Броят на гарантираните кредити в последното шестмесечие бележи ръст, като общият размер на отпуснатите
заеми вече надхвърля 129 млн. лева
Най-голям интерес към гаранциите на Националния гаранционен фонд /НГФ/ имат бенефициенти с проекти в областта на
млечното говедовъдство, производството на плодове и зърнопроизводството. Това показва статистиката за дейността на
фонда, представена на пресконференция по повод приключването на информационна кампания, популяризираща
дейността на Фонда.
От подкрепените кредити в страната най-голям интерес има от бенефициенти с проекти по 121 мярка на Програмата за
развитие на селските райони ПРСР/. Подкрепените проекти по нея са общо 211, като 84 от тях са за модернизиране на
кравеферми, 39 - за стопанства за отглеждане на плодове, а 34 - за зърнени култури. Общата стойност на заемите по тази
мярка е в размер на близо 68 млн. лева. По 123 мярка са отпуснати кредити за над 60 млн. лева, като голяма част от тях
са за проекти за обработване на пелети и дървесина - 10 проекта, следвани от преработване на плодове и зеленчуци - 6
проекта и за производството на ядки - 5 проекта.
Най-много издадени гаранции има в областите Пловдив, София, Стара Загора и Сливен. Голяма част от подкрепените
проекти са на малки и средни предприятия. Над 70 на сто от тях са с персонал до 5 души. При реализирането на
проектите ще бъдат разкрити над 700 нови работни места.
От създаването си в началото на 2013 г. досега фондът към Българската банка за развитие е подкрепил 255 малки и
средни фирми и е отпуснал гаранции за 100 млн. лева. Броят на гарантираните кредити в последното шестмесечие
бележи ръст, като общият размер на отпуснатите заеми вече надхвърля 129 млн. лева.
Гаранционният фонд издава допълваща обезпечението гаранция в размер до 80 на сто от размера на заеми за проекти
по мерки 121 и 123 на Програмата за развитие на селските райони. Кредитите са с по-ниски от стандартните лихви, като
бенефициентите са освободени от такси и комисионни. Гаранциите, издавани от НГФ, са до 10 години, а крайният срок за
получаване на финансиране по схемата е септември 2015 г. Повечето кредити са в размер до 200 хил. лева при
максимален размер на заемите от 3 млн. лева.
От началото на февруари до края на април 2014 година в 55 града на страната се проведе информационна кампания за
разясняване на начините и условията за облекчено кредитиране на бенефициенти с одобрени проекти по мерки 121, 122
и 123 по схемата. Общо 1 373 души участваха в информационните срещи, на които експерти от НГФ и банки-партньори на
фонда разясняваха какви са възможностите за изпълнение на одобрените проекти по трите мерки чрез гаранционния
фонд.
inews.bg
√ Стойнев: "Южен поток" ще даде десетки хиляди работни места
Строителството започва тази година, увери министърът
Проектът "Южен поток" ще даде десетки хиляди нови работни места за българските граждани, а държавата няма да даде
и една стотинка за него. Това заяви в Благоевград министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по
време на срещата си с местни бизнесмени.
По думите му газопроводът е стратегически важен проект за страната ни и ще даде сигурност в доставките на природен
газ у нас на много по-ниски от сегашните цени.
Министърът увери също така, че първите тръби ще пристигнат у нас в края на месец май и още тази година
строителството ще започне.
Според него въпреки всички плюсове на проекта в България сме разединени и правим всичко възможно "Южен поток”
да бъде спрян, но това няма да стане докато той е министър. Като примери Стойнев посочи спрените в миналото проекти
"Син поток" и "Набуко", предаде агенция "Фокус".
Пред представителите на бизнеса в Благоевград министърът призова родните политици да се обединят и да защитят
интересите на страната.
√ НАП отчете близо 3 млрд. лв. доходи от трудови правоотношения
Има 9-процентно увеличение на доходите от наем
Националната агенция за приходите отчете тенденция на нарастване на доходите през изминалата година. По данните от
годишните декларации, подадени в институцията до края на месец април, има сериозно увеличение на доходите от
трудови правоотношения. Те са достигнали общо 2,979 млрд. лв., което е с 15 на сто повече от декларираните суми през
2013 г.
Заедно с това нарастване се отчита и в графата "Доходи от други стопански дейности". Към тях влизат доходи от
земеделска дейност, от тютюнопроизводство, от непреработени продукти от селското стопанство, както и от авторски и
лицензионни режими. Те бележат 10-процентов ръст, като достигат 1,060 млрд. лв.
От подадените декларации става ясно, че увеличение има и в доходите от наем, достигнали до 415,7 млн. лв., което е с
близо 9% повече от предишния отчетен период.
Според изчисленията на НАП все повече граждани избират да подават годишните си декларации по електронен път. Тази
година техният дял е нараснал с 4 на сто от предходната година. Постъпилите общо декларации възлизат на 551 200
документа, което е с около 50 хил. по-малко от тези през 2013г.
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