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Представител на Световната банка:
Няма опасност от хиперинфлация в България
Въпреки всички кризи и инфлацията, икономиката на България
ще отбележи ръст от почти 4% тази година. Страната ни си е написала добре
домашното, подготвяйки се да влезе в еврозоната. Няма почва за образуване
на хиперинфлация. Това заяви пред БНТ постоянният представител на
Световната банка у нас Фабрицио Дзарконе.
“Бяха направени много неща по отношение на инфлацията и
ръста на газа. Последният пакет от 1,5 млрд. лева определено ще помогне на
компаниите. Има още, които могат да бъдат направени. Преди време ние, от
Световната банка, отбелязахме, че отговорът на България по отношение на
кризата от COVID-19 беше доста консервативен. Разрастването на мерките
не беше достатъчно. Имаше достатъчно пространство и възможност накъде
да се развива подкрепата ви”, каза той.
По думите му една от мерките, които подкрепяме Световната
банка, е директното подпомагане на бедните и маргинализирани хора. “Те
най-много усетиха последствията от COVID-19 и ръста на цените. Отворени
сме да съдействаме с техническа помощ и дори финансова, ако се налага.
Според него в Бюджет 2022 е добре да се заложат устойчиви публични
инвестиции, които да създават работни места”, обясни представителят на
СБ у нас.
Относно помощта за бизнеса Дзарконе обясни, че трябва и има
възможност помощта да бъде увеличена: “Трябва да се покрият разходите
на индивидуалните потребители, но фирмите осигуряват работата на тези
хора, затова трябва да има помощ. Сега е моментът да не сме консервативни”.
Според Фабрицио Дзарконе фактическото влизане на България в еврозоната
не би предизвикало сътресения, защото валутният борд е свършил работата
си. Той подчерта, че не трябва да се забравя, че страната е най-бедната

Агенция по вписванията
няма да начислява такса за
обявяване на ГФО
Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова – ДВ, бр. 38
от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.) от настоящата година изпълнението
на задължението за подаване на ГФО към Агенция по вписванията в
съответните законовоопределени срокове е освободено от заплащане на
държавна такса.
Агенцията по вписванията приканва търговците и юридическите
лица с нестопанска цел да изпълнят своевременно задължението си.

страна в Европейския съюз, като има една 55% от средния брутен вътрешен
продукт на страните членки.
“Неравенствата са зашеметяващи, а това е неприемливо за Съюза.
Структурните реформи трябва да са форсирани и средствата ги има”,
категоричен е той.
По думите му трябва да се внимава с две неща. “Първо с
пандемията. Не трябва да забравяме, че България е най-слабо ваксинираната
страна в света, ако я съпоставим с развитите страни. Второто е инфлацията.
Инфлацията е голям грозен звяр, труден за контролиране, особено в малка
и отворена икономика като България и тя е много важен фактор. Истината е,
че когато отсъства възможност за правене на парична политика, няма какво
много още да се направи”, допълни представителят на Световната банка.
“Единственото, което България може да направи, е да омекоти
симптомите на инфлацията”, смята Дзарконе.
Притесненията от инфлацията в еврозоната, обаче, остават.
За момента няма знак за особено тревожни процеси, но трябва да сме
подготвени, изтъкна представителят на Световната банка у нас.
Това, което България може да направи в дългосрочен план, за да
подобри финансовата си стабилност, е да вземе мерки за превръщането си
в енергийно независима държава. Това ще предотврати рязкото поскъпване
на газа, допълни Дзарконе: “Ако например има повече доставчици на газ, ще
има и по-ниски цени. Досега страната е имала само два доставчика”.
Партньорството между Световната банка и България през
последните години не беше толкова добро, колкото би могло да бъде,
заключи представителят на СБ у нас.
Източник: epicenter.bg

Предстоящи събития
януари - февруари`22

Церемония по връчването на Наградите на
германската икономика за 2021 г.
Дата: 25.01.2022, вторник
Час: 18:30 - 21:30
Място на провеждане: Sofia City Stage,
подлеза на НДК
HR Industry 2022
Дата: 10 февруари 2022, четвъртък
Час: 10:00 - 18:00
Достъп: Безплатно (Задължителна регистрация)
Място на провеждане: Интерпред, София
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Министър Лорер: ББР ще подпомага българските малки,
средни компании и стартъпи
Българската банка за развитие (ББР) ще помага на малките
и средни предприятия. Тя ще продължи да работи за бъдещето ръка
в ръка с българския бизнес. Това заяви министърът на иновациите и
растежа Даниел Лорер при представянето на нова програма за подкрепа
на туризма в размер на 60 млн. лв. за микро-, малките и средните
предприятия от сектора на хотелиерството и ресторантьорството,
които са сред най-засегнатите от COVID. На събитието беше подписан
и Меморандум за сътрудничество между банката и Министерството на
туризма в лицето на министър Христо Проданов.
„Пред вас е новото лице на ББР. Всички помните историите от
лятото и състоянието, в което намерихме банката. Започваме новата
година с ясен пример каква ще бъде ББР. В нейната стратегия е ясно
заложена подкрепа за малкия и средния бизнес у нас, за стартиращи
компании, за компании в затруднено положение”, заяви министърът на
иновациите и растежа.
Той допълни, че се предвижда да продължи подпомагането
с нови програми през ББР към най-засегнатите сектори в помощ на
българските компании от различни сектори, следващата от които ще е
земеделието“, посочи министър Лорер.
По думите му подкрепата на затруднените микро-, малки и
средни фирми от сферата на туризма е част от актуализираната стратегия
на Групата на ББР за периода 2021-2023 г. Тя утвърждава приоритетите
на банката за по-бързото възстановяване на МСП, ускоряване на
икономическия растеж и създаването на работни места след кризата от
COVID-19.

Обявената нова програма „Подкрепа за туризма“ ще осигури
директно финансиране на засегнатите от пандемията фирми от бранша,
за да им даде по-голям достъп до ликвидност в трудната обстановка.
Програмата ще помогне на хотелиери и ресторантьори, включително
стартиращи, да посрещнат своите нужди, да се справят с просрочени
задължения и да облекчат текущите си плащания към финансови
институции.
Обемът на програмата е 60 млн. лв., като банката ще предложи
два продукта – „Ликвидна помощ за ресторантьори“ и „Ликвидна помощ
за хотелиери“. Предимството на новите условия е, че осигуряват достъп
до финансиране и на фирми в просрочие до 90 дни съгласно ЦКР (до
5% от общия портфейл) и до 60 дни (до 45% от общия портфейл), като
бъдат рефинансирани техните задължения. Рефинансираните кредити
могат да бъдат разсрочени до 2 години, като се облекчи тежестта на
погасителните им вноски.
В рамките на програма „Подкрепа за туризма“ ББР ще
предоставя кредитни линии, кредит овърдрафт и стандартен кредит
за оборотни средства на хотелиери и ресторантьори, които не са
преустановили дейност през 2020 г. и 2021 г. Максималният размер на
финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида
продукт – 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20%
от нетни приходи от продажби за 2019 г.) и 750 000 лв. за дружества с
персонал от 50 до 249 души (15% от нетни приходи от продажби за 2019
г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв.

Министерство на финансите публикува месечния обзор
за развитието на българската икономика

Месечният обзор на българската икономика представя конюнктурен
анализ на основните макроикономически показатели. Растежът на БВП се
забавя до 3.9% на годишна база през третото тримесечие на 2021 г., поради
отрицателния принос на нетния износ, докато вътрешното търсене допринася
положително.
Растежът на износа на стоки и услуги се забавя до 7.9%, при растеж от
22% през второто тримесечие. В същото време вътрешното търсене продължава
да нараства, което е довело до нарастване на вноса с 12.5%.
През октомври растежът на повечето краткосрочни индикатори
остана стабилен. Нарастването на промишленото производство (8%) и на
оборота в промишлеността (41.1%) беше движено основно от ускоряване на
растежа в сектор производство и разпределение наелектрическа и топлинна
енергия и газ. Повишението на оборота на външния пазар беше подкрепено
и от производството на основни метали. В същото време намаление беше
регистрирано при производството и оборотите в сектори като производство на
автомобили, ремаркета и полуремаркета и производството на метални изделия.
Растежът на оборота в търговията на дребно бе 7.5%, като с основен принос бяха
нехранителните продукти. Индексът на строителната продукция намаля с 4.5%
със спадове както в сградното, така и в гражданско/инженерно строителство.
През ноември отново бе отчетено влошаване на показателите от
наблюденията на бизнес тенденциите и потребителите. Индикаторът за бизнес
климата се понижи във всички сектори с изключение на промишлеността,
където бе регистрирано подобрение в очакванията. В същото време очакванията
за търсене на услуги и продажби в търговиятана дребно бяха песимистични.
Нарасна броят на анкетираните в строителството, които посочват проблеми с
недостиг на работна сила и материали, кактои цените на материалите.
През третото тримесечие на 2021 г. броят на заетите в икономиката

(според данни от СНС) бе 3 657.5 хил. д. и отбеляза ръст от 1.9% спрямо същото
тримесечие на 2020 г. Ръст на годишна база бе отчетен както при наетите
(2.2%), така и при самонаетителица (1.2%). Възстановяване на заетостта
вече бе наблюдавано в повечето икономически сектори, като най-висок той
бе в създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения и култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности
на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства
по производство настоки и услуги за собствено потребление; дейности на
екстериториални организации и служби (около 8%).
Ръст на годишна база имаше и в други сектори с относително голям
дял в общата заетост като промишленост и търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство
(съответно 2.3% и 4.1%). Сред секторите с относително по-голяма важност
за динамиката на общата заетост единствено в аграрния сектор бе отчетено
понижение с 3% спрямо третото тримесечие на 2020 г.
Възстановяването на заетостта беше съчетано с положителна
динамика на производителността на труда. Общо за икономиката, годишният
растеж на БВП на един зает по постоянни цени достигна 1.9% през третото
тримесечие на 2021 г. Най-съществено нарастване на показателя беше отчетено
в аграрния сектор (10.2%) и преработващата промишленост (5.2%), докато
динамиката на производителността остана отрицателна в строителството и
част от дейностите в сектор услуги, в т.ч.търговия; транспорт; хотелиерство и
ресторантьорство.
Пълният обзор може да прочетете ТУК.
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Втори сме в ЕС по ръст на производствените цени

България се нарежда на второ място в Европейския съюз
по ръст на производствените цени, сочат данните на европейската
статистическа служба Евростат.
През ноември 2021 година производствените цени в
българската индустрия са нараснали с 8.5% спрямо предходния месец
октомври. Единствено в Дания се отчита по-висок ръст от този у нас
– скок от 10.3%. Челната тройка се допълва от Румъния, където цените
на производител нарастват със 7.3% на месечна база. На фона на това,
средното месечно повишение за ЕС възлиза на 2%, докато за страните от
еврозоната покачването достига 1.8%.
Производствените цени у нас засилват темпа си на растеж
за трети месец подред, тъй като през октомври месечното повишение
възлизаше на 4.5%, а през септември бе отчетен ръст от 3.2%.
Цените на производител в индустрията на годишна база

отчитат внушително повишение навсякъде в ЕС. През ноември
2021 година повишението възлиза на 23.7% за ЕС и за страните от
еврозоната.
Годишното повишение в България достига 35.4% спрямо
ноември 2020 година.
Най-висок годишен ръст се отчита в Ирландия (+87.9%), Дания
(+51.7%) и Румъния (+40.4%).
Цените на производител нарастват най-осезаемо в енергийния
сектор, където се отчита годишен скок от цели 64.9% за ЕС и 66% за
страните от еврозоната. Ако бъдат извадени данните за енергийния
сектор, то годишното повишение в производствените цени се свива до
9.8% за еврозоната и 10.1% за ЕС.
Източник: Actualno.com

„Чиста българска енергия“ ще замени
газа в Плана за възстановяване

Зaмянa нa мaлĸитe гaзoви цeнтpaли oĸoлo Mapишĸия бaceйн и
aĸтивнo изпoлзвaнe нa гeoтepмaлнитe изтoчници нa eнepгия в Бългapия.
Toвa зaлaгa нoвoтo пpaвитeлcтвo c пpoмeни в Haциoнaлния плaн
зa възcтaнoвявaнe и ycтoйчивocт, oбявиxa пpeмиepът Kиpил Πeтĸoв и
нeгoвият зaмecтниĸ пo eвpoпeйcĸитe въпpocи Aceн Bacилeв oт тpибyнaтa
нa пapлaмeнтa.
Hoвaтa влacт e ĸaтeгopичнa, чe нe иcĸa дa зaмecтвa въглищнитe
цeнтpaли c гaз. Cпopeд Bacилeв да повишаваме зависимостта си от газ
означава някой друг да пуска и да спира тока в държавата.
Финaнcoвият миниcтъp и вицeпpeмиep oбяcни, чe „нe мoжeм дa
зaмeним бългapcĸи изтoчниĸ, ĸaĸвитo ca въглищaтa в Mapишĸия бaceйн,
c внoceн изтoчниĸ“. Имeннo oт тaзи глeднa тoчĸa cпopeд нeгo e ĸpaйнo
нeцeлecъoбpaзнo eнepгиятa oт въглищнитe мoщнocти дa ce зaмeни c
пapoгaзoвицeнтpaли.
Πeтĸoв и Bacилeв paзĸpиxa, чe вeчe ca пpoвeли cpeщa cъc cвoи
ĸoлeги oт Typция и дaдoxa зa пpимep югoизтoчнaтa ни cъceдĸa, ĸoятo
пo тexни дyми зa пocлeднитe 10 гoдини e изгpaдилa 1.6 GW гeoтepмaлнa
eнepгия. C eĸcпepти oт Typция ca oбcъдeни и нaличнитe дaнни зa Бългapия.

Cпopeд Πeтĸoв гeoтepмaлнaтa eнepгия e бългapcĸo бoгaтcтвo, ĸoeтo „нe cмe
гo изпoлзвaли дo тoзи мoмeнт въoбщe“.
Hиe имaмe минepaлни извopи из цялa Бългapия. Πpeдcтaвeтe cи
oт чacт oт тяx дa мoжe дa гeнepиpaмe чиcтa бългapcĸa eнepгия“, ĸoмeнтиpa
Πeтĸoв.
Cлeд paзгoвopитe c тypcĸитe cи ĸoлeги, cпopeд Πeтĸoв и Bacилeв в
cлeдвaщитe чeтиpи гoдини мoжe дa ce зaлoжaт 400 МW гeoтepмaлнa eнepгия
в Бългapия, ĸoятo дa пoмoгнe дa нaмaлим зaвиcимocттa oт въглищa.
Πpипoмнямe, чe в Haциoнaлния плaн зa възcтaнoвявaнe, изпpaтeн в
Бpюĸceл oт бившия вицeпpeмиep Aтaнac Πeĸaнoв, вeчe бe пoмиcлeнo зa
гeoтepмaлнaeнepгия, нo в дaлeч пo-мaлъĸ мaщaб. Πeĸaнoв и нeгoвият
eĸип бяxa зaлoжили пpoeĸт зa пpoyчвaнe зa възмoжнocтитe нa cтpaнaтa зa
пpoизвoдcтвo нa тoплинa и eлeĸтpичecтвo oт гeoтepмaлни изтoчници.
Πpeдвиждaшe ce зa осъществяване на проекта дa ce изгpaди
специализирана лаборатория в Техническия университет в София за
изследвания и обучения относно системи за геотермална енергия. Цената
на пpoeĸтa бе 92 млн. лв.
Източник: Economic.bg
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Асен Василев: Технически сме готови за
еврозоната, ще има и широк дебат
Към момента сме технически напълно готови за приемане на
еврото, остават само някои дребни неща и датата 1 януари 2024 година по
никакъв начин не е застрашена. Това заяви вицепремиерът и финансов
министър Асен Василев в блиц контрола в отговор на въпрос на Георги
Ганев от ДБ.
Искаме обаче да има широк обществен дебат и гражданите и
фирмите да бъдат убедени дали за тях е добре да се приеме еврото. Ние
смятаме, че това е най-добрият план за България, но всеки трябва да може
направи своя информиран избор, обясни Василев.
Първата част от нашата стратегия за приемане на еврото е
широкомащабна информационна кампания какво да се случва с доходите и
спестяванията на хората и на бизнеса, какво става с платежните наличности
и така нататък, добави той.
Източник: 24chasa.bg

Държавата може да дофинансира с 6200 евро
закупуването на нов ел. автомобил
По Оперативна програма “Околна среда” за следващия програмен
период ще има възможност да се дофинансира с 6200 евро закупуването
на нов електрически автомобил при извеждане от експлоатация на стар
автомобил, каза в Горна Оряховица министърът на околната среда и водите
Борислав Сандов. Той уточни, че в плана за възстановяване и устойчивост
също е заложена реформа, свързана с преминаването към електромобили.
От министерството предвиждат мярка за подпомагане на
общините при закупуването на специализирани автомобили с електрическо
захранване, предава БТА. Сандов коментира, че за следващия програмен
период има предвидени над 400 милиона лева за опазване на чистотата на
атмосферния въздух и прилагането на европейските стандарти.
Предвижда се изготвяне на списък с препоръки към общините по
отношение на качеството на въздуха, за да могат те по-лесно да кандидатстват
по ПУДООС, където са отделени 47 милиона лева за екологични проекти.
Той прогнозира, че средствата ще бъдат одобрени на заседание на
Министерския съвет идната седмица. В Горна Оряховица министър Сандов,
заедно с кмета Добромир Добрев и директора на РИОСВ Цонка Христова,
обяви за защитени три вековни дървета. Трите ясена се намират на ул.
“Свети Княз Борис Първи”, възрастта им е над 120 години, а обиколките на
стволовете са около четири метра, посочиха от Регионалната екоинспекци.
Източник: 24chasa.bg

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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