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Министър Везиева връчи три сертификата за
инвестиция клас А на обща стойност над 23 млн. лв.
Министърът на икономиката Даниела Везиева връчи три
сертификата за инвестиция клас А, издадени по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност 23 100 000 лв.,
които предвиждат разкриването на 162 нови работни места.
По време на събитието министър Везиева заяви, че само за
последните 5 месеца са сертифицирани 10 проекта на обща стойност
379 532 000 лв. с потенциал за разкриване на над 1300 работни места.
Тя бе категорична, че това е резултат от различния подход в работата на
екипа през последните месеци, който заложи на изграждането на една
чиста инвестиционна среда. По думите й България е правилното място
за инвестиции заради данъчната политика, макроикономическата
и финансовата стабилност, а вече и заради усилията да се направи
некорупционна среда. Според нея това не остава незабелязано от
инвеститорите и те вече дават заявки за разширяване на дейността си и
производството си в страната ни.
На церемонията сертификат за инвестиция клас А получи
„Телетек електроникс“ ЕАД за инвестиционния проект „Производствена
сграда за електроника със складова и административно-битова
част“, гр. София. Проектът е на стойност 14 000 000 лв. и предвижда
разкриването на 17 нови работни места.
По реда на Закона за насърчаване на инвестициите сертификат
клас А получи и „ППС Мануфакчъринг“ АД за инвестиционния проект
„Фабрика за производство на нитрилни ръкавици“, гр. Пловдив.
Инвестицията е на стойност 4 700 000 лв. и предвижда разкриване 120
работни места.

Сертификат за инвестиция клас А бе връчен и на фирма „ТТЛ“
ЕООД за инвестиционния проект „База за ремонт на локомотиви и
вагони и складова база“, гр. София. Размерът на инвестицията възлиза
на 4 400 000 лв. и ще бъдат разкрити 25 нови работни места.

Зам.-министър Пенева: Министерството на икономиката
ще подпомага предприятията за ускорена дигитална
трансформация и внедряване на иновациите

През настоящия програмен период усилията на Министерството
на икономиката са насочени към подпомагане на предприятията за
ускорена дигитална трансформация и внедряване на иновациите и
високите технологии в производството и услугите. За реализиране
на тези мерки ще са необходими висококвалифицирани и подготвени
професионалисти в сферите на информационните технологии,
киберсигурността, изкуствения интелект и др. Това заяви заместникминистър Ивелина Пенева при откриването на 13-тото издание на
„Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг“, организирано от
„ДжобТайгър“.

Зам.-министър Пенева коментира, че по данни на ИТ
индустрията през 2020 г. софтуерният сектор е най-бързо растящия
в България. Делът на бранша в БВП през 2020 г. е около 3.8%, като за
сравнение този дял през 2014 г. е бил 1.8%. В условията на COVID-19
кризата по предварителни данни за 2020 г. е реализиран 10% ръст на
приходите. По думите й над 80% от приходите в сектора са от износ,
като по последни данни за 2019 г. е отчетен ръст от 20% на годишна база,
достигайки 3,1 млрд. лв. По предварителни данни, през 2020 г. експортът
се увеличава с 12% и достига 3.5 млрд. лв. Тя заяви още, че по отношение
на работните места също се забелязва тенденция за ръст, като данните
сочат, че от 2014 г. до 2020 г. увеличението в брашна е с близо 88%.
Нивото на заплатите през този период също е отчело ръст с цели 68%,
което прави софтуерният сектор - работодател номер едно по размер на
възнагражденията.
В заключение, тя сподели една положителна тенденция в
бранша, наблюдаваща завръщане на българи от чужбина, които поради
доброто ниво на заплащане, предпочитат да работят и живеят у нас.
С тези думи икономическият зам.-министър пожела успешен старт
в кариерата на младите хора и възможност да реализират себе си в
България.
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Мярката 60/40 се
удължава до края на
годината
Работодателите ще получават средства от държавата за
запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от
Ковид-19 икономически дейности до 31 декември 2021. Това реши
правителството с приемането на промени в Постановление на
Министерския съвет от 2020 г., в което се определят условията и
редът за тяхното изплащане.
Средства ще продължат да се изплащат за работници и
служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 са
работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание
чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена
поради въведени временни ограничения на дейността.
Фирмите, учредени преди 1 август 2019 г., ще могат да получат
от държавата 60 на сто от осигурителния доход на работниците за
юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.
За да имат това право, приходите им от продажби през
месеца, за който кандидатстват за компенсации, трябва да са
намалели с не по-малко от 40% спрямо същия месец на 2019 г.
В случай, че спадът е с не по-малко от 30%, подкрепата
от държавата ще е 50 на сто от осигурителния доход за юли и от
осигурителните вноски за сметка на работодателя.
Работодателите, учредени след 1 август 2019 г., ще имат

право на 60 на сто от осигурителния доход на работниците за юли и
от осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако приходите
им от продажби през месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са
се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи
за 2020 г.
В случай, че намалението е с не по-малко от 30%, държавата
ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за юли и от
осигурителните вноски за сметка на работодателя.
Компаниите, получили средства за запазване на заетостта
на работниците и служителите, са длъжни да изплащат трудово
възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния
доход за юли 2021 г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за
съответния месец.
Финансовите средства ще се превеждат на съответния
работодател по банков път от Националния осигурителен институт.
Постановлението влиза в сила от 1 август 2021 г.
Работодателите, кандидатстващи за изплащане на средства
за август и септември 2021 г. могат да подават заявления до 31
октомври 2021г., а кандидатстващите за изплащане на средства за
ноември 2021 г. - до 10 декември 2021 г.
Източник: enterprise.bg

Над 2,7 млрд. лв. ДДС обратно в касите на
изрядния бизнес след оценка на НАП

Над 2,7 млрд. лв. ДДС са постъпили обратно в касите
на изрядния бизнес след автоматизирана оценка на НАП и без
необходимост от възлагане на проверка или ревизия, съобщават от
Агенцията.
Това е възможно благодарение на внедрената преди
няколко години информационна система „Контрол“, която извършва
автоматизиран анализ на постъпилите искания за възстановяване на
данъци, уточняват от приходната администрация.
Когато дружеството, подало такова искане, е с ниско рисков
профил, няма задължения към бюджета, внася редовно и в срок
дължимите данъци и осигуровки, и не на последно място – няма данни
за участие в схеми за ДДС измами, софтуерът позволява възстановяване
на данък без човешка намеса и без възлагане на проверка или ревизия.
По същия ред, от внедряването на системата досега, на коректни фирми
и физически лица, са възстановени над 256 млн. лв. корпоративен данък
и почти 61 млн. лв. данък върху доходите.
В същото време специализираният софтуер на НАП насочва
вниманието на данъчните към проблемни области и рискови зони и
позволява извършването на електронни ревизии. Същите изключват
необходимостта да се копира голям обем документи на хартия, тъй като
счетоводните данни се проверяват и анализират дистанционно, а това
значително улеснява бизнеса, коментират от НАП.
През последните три години НАП е приключила 830
електронни ревизии в страната, които са установили допълнително над
57 млн. лв. дължими данъци и осигуровки.
Източник: 24chasa.bg
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От соларни панели за бита до медицински
хеликоптери: За какво България ще похарчи близо
13 млрд. лева от ЕС?
Българският Национален план за възстановяване и устойчивост
е готов и на 15 октомври бе официално изпратен за одобрение към
Европейската комисия. Страната ни кандидатства за сумата от 12.9 млрд.
лева, които трябва да се влеят в родната икономика през следващите години.
Ресурсът ще активира допълнителни 8.1 млрд. лева, които ще увеличат
общия икономически импулс за България до сумата от 21 млрд. лева,
съобщават от Министерството на икономиката.
Българският план съдържа 59 инвестиционни проекта и 46
реформи, които трябва да бъдат реализирани до 2026 година.
Представяме някои от по-интересните планове за инвестиции и
реформи.
Инвестиции
Страната ни планира да инвестира 878 млн. лева във ВЕИ централи
със съхранение на енергия. Предвижда се изграждането на минимум 1.7
GWм мощност от нови фотоволтаични и вятърни централи.
Планът включва инвестиции в соларни инсталации за битова
употреба. Предвидени са 140 млн. лева за финансиране на фотоволтаични
системи или слънчеви системи за битово отопление.
1.8 млрд. лева се предвиждат за енергийна ефективност на
сградите. България иска да подпомогне дълбоко и цялостно реновиране на
жилищни, публични и бизнес сгради с цел постигане на поне 30% енергийна
ефективност.
Планът предвижда изграждане на система за предоставяне на
модерна и квалифицирана спешна медицинска помощ по въздух от и
до всяка точка на страната, която включва закупуване на 5 медицински
хеликоптера. Предвидената сума за този проект е 86 млн. лева.
107 млн. лева са предвидени за изграждане на мрежа от
високотехнологични центрове в цялата страна за диагностика и лечение
на мозъчно-съдови заболявания, както и за обучение за лекари. Сумата
отделена за центрове за лечение на инсулти е 107 млн. лева.
527 млн. лева са предвидени за инвестиции в изграждане
на високоскоростна цифрова инфраструктура. Целта е да се осигури
високоскоростна мобилна свързаност по ключови транспортни коридори,
както и да се подобри покритието в населените места с фокус към периферни,
слабо населени и селски райони.

480 млн. лева са заложени за обновяване, модернизиране и
създаване на лабораторни комплекси и среда за повишаване на интереса към
науките и технологиите, както и за изграждане на национален STEM център
за обучение на учители, ученици и студенти.
Реформи
Предвижда се реформа на закона за противодействие на корупция.
Ще бъдат предприети стъпки в сферата на анти-корупцията, за повишаване
на отчетността на главния прокурор, както за законодателството за лобизма.
Повече социална справедливост чрез актуализиране на
гарантирания минимален доход, предвижда плана на страната ни. За целта
ще бъде въведен деференциран минимален доход в размер 30% от линията
на бедността, които да осигурява плавен преход на системата за социално
подпомагане от съществуващия механизъм към обвързването на месечните
помощи с линията на бедността.
Предвижда се ускоряване на електрификацията на автомобилите в
страната чрез изграждане на зарядна инфраструктура.
Планът залага цел за насърчаване на предприемачеството. Това
ще стане чрез въвеждане на ново търговско дружество в Търговския закон,
ускоряване на доброволната ликвидация на фирми, въвеждане на стартъп
визи и подобряване на нормативните условия за дистанционна работа.
Предвижда се създаване на държавно предприятие „Конверсия
на въглищни региона. Чрез него ще бъде реализирана рекултивация на
освободените площи от миннодобивната дейност и преобразуването на
терени за ново индустриално предназначение с назначаване на работници и
служители, чиито договори с енергийни и минни дружества са прекратени.
Предвижда се стимулирането на производство на електроенергия
чрез ВЕИ. За целта ще бъде намалена административната тежест при
присъединяването и оперирането на ВЕИ. Ще има възможност за създаване
на енергийни кооперативи и дефиниране на съоръженията за съхранение на
енергия в закона.
Изискванията на ЕС към националните планове за възстановяване
задължава да бъдат заложени проекти в зелени начинания, които да
представляват дял не по-малък от 37% от общата сума за всяка страна.
Източник: actualno.com
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България поема 0,5 млрд. лв. нов дълг чрез
ДЦК на вътрешния пазар

Петгодишните държавни ценни книжа (ДЦК) ще бъдат
предложени при нулева лихва на вътрешния пазар, съобщи БНБ,
цитирана от БНР. Рекордните половин милиард лева нов дълг ще бъдат
предложени на вътрешния пазар чрез държавни ценни книжа.
Петгодишни книжа за 500 милиона лева ще бъдат предложени
при нулева лихва на вътрешния пазар, става ясно от обявения на сайта
на БНБ аукцион.
Емисията бе преотваряна няколко пъти тази година, като при
всичките бе постигната отрицателна доходност, която е изгодна за
държавата.
Ако бъдат одобрени поръчките в обявения обем, общият
новопоет дълг от началото на годината ще достигне един милиард и 800
милиона лева.
Бюджетният лимит за новопоети задължения е 4 милиарда и
500 милиона лева, като в него не е указано дали и в какъв обем те трябва
да бъдат поети от вътрешния или външния дългов пазар.
Източник: 24chasa.bg

Стартира втори етап за синхронизиране на
Търговския регистър с Европа
Стартира етап „Разработка на приложния софтуер” за
свързване на българския Търговски регистър със Системата за взаимно
свързване на търговските регистри – BRIS, съгласно Техническото
задание и одобрената детайлна техническа спецификация, съобщиха
от Агенция по вписванията. Това е поредна стъпка към свързване на
българския Търговски регистър с BRIS през последните три месеца.
В рамките на този етап до сега е установена свързаност на ниво
тестова среда. Заредени са тестови данни, които са валидирани успешно
от работната група на Европейската комисия, с които впоследствие
да стартира вътрешното тестване. След успешно завършване на етап
„Разработка на приложния софтуер“ и вътрешно тестване, предстои
етап „Внедряване“.
Източник: 24chasa.bg

Предстоящи събития
28-29 октомври `21

Финанси за мениджъри

Дата: 28 – 29 октомври 2021, четвъртък-петък
Час: 10:00 – 17:30
Достъп: Такса
Място на провеждане: Online

Уважаеми дами и господа,
От 25 май 2018 г. влeзe в сила Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година.
В тази връзка се обръщаме към Вас, уведомяваме Ви и искаме Вашето изрично съгласие да продължим да изпращаме имейли с информация за дейността на „Национална
компания индустриални зони” ЕАД, свързана с бюлетини, новини, прессъобщения, покани за предстоящи събития, информационни материали, справки и други
релевантни съобщения.
Ако имате въпроси и предложения, не се колебайте да ни ги споделите, а ние ще използваме тази информация, за подобряване на комуникацията с Вас, така че да отговаря
максимално на очакванията на двете страни.
Ако желаете, може да се откажете от абонамента по всяко време. Достатъчно е просто
да ни изпратите e-mail с Тема/Subject - ОТКАЗ от имейл адреса Ви, който искате да бъде
премахнат от базата ни данни.
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