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НКИЗ участва в традиционната среща
на Евроклуба към БТПП

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) взе
участие в традиционната среща на Евроклуба към Българската търговскопромишлена палата (БТПП).
Събитието беше организирано от БТПП. Основния акцент
беше поемането на председателството на Съвета на Европейския Съюз
от Република Франция от 1 януари 2022 г. В срещата взеха участие г-н
Цветан Симеонов, председател на БТПП, г-жа Ингрид Шикова, председател
на Евроклуба към БТПП, г-н Анжей Франгеш, посланик на Словения в
България, г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция и други.
По време на срещата бяха представени резултатите от
изпълнението на приоритетите на започналото на 1 юли 2021 г. Словенско
председателство на Съвета на ЕС. Посланик Франгеш представи напредъка в
подпомагането на държавите членки в икономическото им възстановяване
от пандемията от COVID-19 и сподели, че са били предприети необходимите
мерки за своевременното одобряване от Съвета на националните планове за
възстановяване и устойчивост.Той постави акцент и върху последователната
подкрепа за европейската интеграция на страните от Западните Балкани
при изпълнение на съответните критерии, включително спазването на
добросъседските отношения.

Приоритетите на френското председателство бяха представени
от г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция в София. Сред основните
цели на председателството бяха отбелязани укрепването на Шенгенското
пространство, опазването на границите, овладяването на миграционните
потоци, създаването на работни места, иновациите и технологичните
достижения. Беше засегната и темата за по-хуманна Европа, която чува
безпокойствата на своите граждани, изразени в рамките на Конференцията
за бъдещето на Европа.

Димитър Данчев: Министерството на
икономиката се пребори за безвъзмездна
финансова помощ в полза на малките и
средните предприятия
Министерството на икономиката и министър Нинова се преборихме
за безвъзмездна финансова помощ в полза на малките и средните предприятия,
за които е нашата голяма грижа. Това съобщи пред национални медии
заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев.
Предвижданата помощ в случай, че се стигне до 4 етап на пълно
затваряне, е в размер на 20% от средните нетни приходи на тези предприятия
за 2021 г., като таванът на помощта е до 100 хил. лв. „Нашата голяма грижа в
тази ситуация е свързана именно с тяхното оцеляване, защото те са 90% от
икономиката в страната“, бе категоричен той.
По отношение на критериите за кандидатстване, той заяви, че всички
сектори от българската икономика, които ще бъдат затворени със заповед на
министъра на здравеопазването и отговарят на критериите за микро, -малки
и средни предприятия, ще имат практически достъп до тази мярка. „Нашата
идея е бизнесът да не бъде затварян без да са ясни компенсаторните мерки, на
които може да разчита. Затова амбицията ни е този път мерките да са ясни,
предвидими и адекватни“, поясни той. Помощта по всяка вероятност отново ще
бъде администрирана от НАП.

Зам.-министър Данчев каза още, че Министерството на икономиката
и индустрията предвижда да инициира срещи с представилите на
заинтересованите браншове.
С този акт Министерството на икономиката и министър Нинова успя
само за една седмица да спечели две стратегически победи в полза на българската
икономика и да защити интересите на българските потребители. След като
Административен съд София-град отхвърли жалбата на „А1 България“ и
„Теленор България“ срещу заповедта на министър Нинова, с която се забранява
на търговеца да използва нелоялна търговска практика, икономическото
министерството успя да се пребори и за безвъзмездна финансова помощ на
малки и средните предприятия.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ИКОНОМИКА

Министър Лорер: Целта ни е 5% икономически растеж

Целта ни е 5% икономически растеж през настоящата година. Досега
България е сериозно изостанала в глобалното състезание за икономическо
развитие. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер по
време на среща с ръководствата на Двустранните търговски и индустриални
камари в България. На събитието на тема: “България като нова дестинация за
привличане на инвеститори чрез скъсяване на глобалните вериги на доставки”
бяха обсъдени действия за повишаване на икономическия растеж, подобряване
на бизнес средата и задържане и привличане на чужди инвеститори в страната
ни.
“Бяхме избрани с много ясен мандат от българския народ - да започнем
да създаваме инфраструктура за нормалното функциониране на държавата.
Мисията на нашето министерство е да генерира икономически растеж и
иновации в България. Двете неща са свързани. Растежът чрез иновации е подълготраен“, подчерта той.

По думите му досега основната пречка за инвестиции е бил рискът от
корупция. „Затова целим нулева толерантност към корупцията и премахване на
административните пречки пред бизнеса“, категоричен беше Лорер.
„Ние бяхме избрани след дълг период на политическа нестабилност
и с ясен мандат да създаваме промяна в правосъдната система, подобряване на
здравеопазването, развитие на образованието и изграждане на инфраструктура“,
каза още той.
В заключение министърът на иновациите и растежа добави, че
е изключително важно да се популяризира България като ниършоринг
дестинация.
Представителите на търговските камари посочиха като един от
основните проблеми в икономиката липсата на кадри. Друг проблем, който
отбелязаха е гарантиране върховенството на правото, в това число на местните
и чуждестранните инвеститори.

Искане за прихващане или възстановяване на надвнесени
суми вече може да се подава и онлайн
Нова електронна услуга на НАП дава възможност на
потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или
прихващане на надвнесени суми.
Електронната услуга „Приемане на искане за прихващане
или възстановяване на надвнесени суми“ е достъпна с персонален
идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен
подпис (КЕП) в група „Плащане и изчисляване“ в Е-портала на НАП.
Чрез нея потребителите вече могат и онлайн да попълнят
необходимите данни във формуляра, да прилагат документи към него,
след което да го подадат.
С искането лицата могат да заявят желанието си да им се
прихващат или възстановяват надвнесени или недължимо събрани суми
за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите
по приходите глоби и имуществени санкции и други.
Услугата предоставя възможност за избор на вида на
надвнесените суми, които може да бъдат прихванати/възстановени
- ДДС, корпоративен и други данъци по ЗКПО, данък върху доходите
на физическите лица, осигурителни вноски за ДОО/НЗОК/ДЗПО,
принудително събрани публични вземания, вкл. глоби, имуществени
санкции и др.

Потребителите ще имат възможност да преглеждат подадените
от тях искания с избор на бутон „Подадени данни“ от реда на съответната
услуга в персоналния си екран.
Подаденото електронно искане се обработва в 30-дневен срок.
Достъпът до електронната услуга се предоставя, съгласно Правила
за ползване на електронните административни услуги на НАП,
предоставяни с квалифициран електронен подпис.
За получаване на достъп до услугата от упълномощено лице
следва да бъде подадено отново „Заявление за подаване на документи
по електронен път и ползване на електронните административни услуги,
предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за
подаване на документи по електронен път и ползване на електронните
административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено
лице“.
Повече информация за новите електронни услуги на НАП
клиентите могат да получат на сайта на приходната агенция или на
информационния телефон: 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на
съответния оператор).
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ФИНАНСИ

Вицепремиерът Асен Василев:
Предлагаме бюджет на икономическия растеж

Бюджетът за 2022 г. е бюджет на икономическия растеж. Това
заяви заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на
финансите Асен Василев при представянето пред медиите на проектобюджета
на страната за 2022 г, който беше публикуван за обществено обсъждане на
интернет страницата на Министерството на финансите. Той посочи, че в този
бюджет е заложен растеж на БВП в размер на 4,8 %, което е с 1,2 % повече от
ръста на БВП през миналата година. Заложено е намаление на безработицата от
5,4 % на 5 %, дефицитът на бюджетът за 2022 г. без ковид-мерките е 2,5 %, а с тях
е 4,1%.
Вицепремиерът Василев посочи, че бюджетът за 2022 г. има три
основни акцента – единият е значителното нарастване на капиталовите
инвестиции, които правителството прави. Тези инвестиции не са само със
средствата от европейските програми, но и от националния бюджет. Вторият
приоритет е значителното нарастване на инвестициите в хора, защото, според

финансовия министър, това е ключът към икономическия растеж дългосрочно.
Третата цел е социалната справедливост и подсигуряване, така че всички
български граждани ще имат адекватен стандарт на живота.
По отношение на капиталовите инвестиции в бюджета е предвидено
удвояването им от 2,9 % от БВП към момента до 5,8 % от БВП. Залага се 30 %
ръст на капиталовите инвестиции в общините на база трансфери от централния
бюджет. Допълнително 1,671 млрд. лв. са инвестициите в републиканската
пътна мрежа, с което бюджетът на АПИ достига до 2,4 процента от БВП.
„С този бюджет се надявам да поставим началото на политика, в
която държавата не раздава пари „на калпак“, не раздава пари в чували, а
инвестира в проекти с конкретна възвращаемост - в хората на България и в
така необходимата ни инфраструктура“ – категоричен беше вицепремиерът
Асен Василев. Той обясни, че „философията на този бюджет е доста по-различна
от това, което сме виждали до момента. Това не е бюджет, който се опитва да
изглади икономическия бизнес-цикъл на принципа когато икономиката
прегрява, да има по-малко инвестиции, и когато икономиката е в спад, това
да се компенсира с държавни инвестиции. Това е бюджет, който се опитва, и
се надявам се да постигне, трайна промяна в параметрите и в траекторията на
икономическия просперитет на страната“.
„В проектозакона за бюджета за 2022 г. са заложени политики, които
могат да бъдат остойностени в момента, и които са ключови за съответните
министерства. Както е предвидено в коалиционното споразумение, ще има
актуализацията на бюджета през лятото, в която ще бъдат представени всички
политики на управлението и тяхното финансиране“, каза още Асен Василев.
Днес започват съгласувателните процедури по бюджета. Той вече е изпратен на
социалните партньори. Очаква се след одобрението му от социалните партньори,
той да бъде приет от правителството и на 31 януари проектобюджетът да бъде
внесен в Народното събрание.

Fitch Ratings потвърди ‘BBB’ рейтинга на България с
положителна перспектива

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди
дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута
‘BBB’ с положителна перспектива.
Рейтингът на страната отразява баланса между стабилната външна
и фискална позиция, надеждната политическа рамка от членството в ЕС и
дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет, от една страна, и
относително по-слабия потенциален растеж, в сравнение с държави със сходен
рейтинг, дължащ се частично на неблагоприятните демографски развития, които
биха могли да утежнят публичните финанси в дългосрочен план. Анализаторите
от Fitch Ratings отчитат също понижение на индикаторите за управление под
медианата за държавите със сходен рейтинг, вследствие на влошаването на
ефективността на правителството и контрола върху корупцията преди 2021 г.
Положителната перспектива отразява плановете на страната ни за
членство в еврозоната. Според Fitch Ratings, негативните рискове в краткосрочен
план, свързани с пандемията, са отслабнали и се компенсират от очакваните
значителни финансови ресурси от ЕС и ангажираността към поддържането
на макроикономическа и фискална стабилност (допълнително подкрепени от
включването на българския лев към Валутния механизъм II).
Fitch Ratings считат, че формирането на коалиционното правителство
през декември 2021 г. е намалило значително политическата несигурност,
след поредицата неубедителни избори през миналата година. Анализаторите
отчитат, че коалиционните партии са заложили цялостна програма за борба с
корупцията и за подобряване на върховенството на закона, като същевременно
са обещали увеличение на инвестициите и по-ефективни публични разходи.
Правителството е потвърдило целта за приемане на еврото до 2024
г., продължавайки дългогодишната благоразумна фискална политика и добро
макроикономическо управление.

Очакванията на Fitch Ratings за икономическия растеж на България
остават благоприятни през следващите години, подкрепени от значителните
средства от ЕС (които в периода 2022-2027 г. са оценени на 36 % от БВП за 2021
г.). Реалният растеж на БВП е прогнозиран да достигне 3,7 % през 2022 г. и да се
ускори до 4,5 % през 2023 г.
Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) се
очаква да бъде одобрен през следващите месеци, а получаването на първите
средства по него – вероятно до средата 2022 г. Fitch Ratings отбелязват
предизвикателството пред страната, свързано с ефективното изпълнението на
Плана, но при всички случаи оценяват, че средствата по НПВУ, в комбинация
с други инвестиционни програми на правителството, ще допринесат за
повишаване на дългосрочните перспективи пред растежа и потенциалното
забавяне на спада на населението.
Агенцията прогнозира, че средногодишната инфлация ще се повиши
до 5,2 % през 2022 г., което е най-високият темп от 2008 г. насам, движена от повисоките цени на суровините и в по-малка степен поради натиск от страна на
вътрешното търсене.
Рейтинговата агенция оценява бюджетния дефицит на 3,8 % от БВП
през 2021 г., което е по-благоприятно спрямо предишните им очаквания,
вследствие на високия растеж на приходите. Очакванията са дефицитът да се
свие до 3 % през 2023 г., от 4,6 % през 2022 г. В съответствие, отношението дълг/
БВП ще нарасне до 30 %, но ще остане значително под медиана за държавите със
сходен рейтинг (60,3 %). Банковият сектор на страната е оценен като ликвиден
и добре капитализиран.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ПОДКРЕПА

Министър Даниел Лорер: Обратната връзка
от бизнеса и инвеститорите е важна за нас
За мен и Министерството на иновациите и растежа е важно
да имаме открит диалог с българските и чуждестранните инвеститори.
Когато идентифицираме проблем, той да бъде разрешен
възможно най-бързо.
По отношение на обществените поръчки, всички много
добре знаем, че у нас обществени поръчки или не се провеждаха, или
се провеждаха по изключително компрометиран начин.
Това е обещание на цялата ни администрация, да променим
цялостно модела на това как се харчат пари у нас за обществени задачи.
Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер,
който присъства на представянето на резултатите от проучване сред
австрийския бизнес в страната ни.
Австрийското търговско представителство / Advantage
Austria обяви данни от годишната анкета сред австрийските фирми в
България за инвестиционния климат у нас, проведена онлайн в края на
2021 г.
Министър Лорер заедно с посланика на Австрия Н.Пр.
Андреа Вике, търговския съветник в Посолството на Австрия Филип
Купфер и представители на австрийския бизнес в България обсъдиха
основните проблеми пред бизнес климата и инвеститорите в България.
Нуждата от борба с корупцията е посочена като основно
предизвикателство от най-голям брой фирми в проучването.
На събитието стана ясно, че Австрия остава един от водещите
инвеститори в страната. 4,6 млрд. евро са инвестициите, направени от
350 австрийски компании. Над 20 000 българи работят в австрийски
фирми.

Лизинг с 0% самоучастие за
закупуване на транспортни
средства предлага програма
на ББР

Лизинг с 0% самоучастие за закупуване на транспортни средства и
5% самоучастие за други машини и оборудване предлага дъщерното дружество
на Българска банка за развитие „ББР Лизинг“. Компаниите вече могат да
кандидатстват за лизинг до 30 юни 2022 г., като таванът на отпусканото
финансиране е увеличен на 5 млн. лева.
Програмата е насочена към преодоляване на негативните последици
от пандемията Covid-19 и позволява на компаниите да се възползват от
облекчени условия за финансиране, по-дълги срокове на изплащане и намалени
изисквания за самоучастие.
Тя стартира в средата на 2021 г. с подкрепата на Паневропейския
гаранционен фонд. Условията са изменени вследствие на завишения интерес на
фирмите към нея.

Финансирането е предназначено за закупуване на нови и
употребявани производствени машини и оборудване, товарни автомобили и
транспортни средства, строителна и земеделска техника.
Сроковете за изплащане са между 1 и 8 години, в зависимост от вида
на закупувания актив.
Повече информация за продукта ще намерите тук.
Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен
инструмент EGF, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ)
с финансовата подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз, които
допринасят за Паневропейския гаранционен фонд (PEGF).
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Регистрираната безработица

БИЗНЕС

в България остава на рекордно
ниско ниво от 4.8% през декември
Регистрираната безработица в страната остава на рекордно ниско
ниво и през декември - 4.8%, сочат данните от административната статистика
на Агенцията по заетостта за месеца. Спадът на годишна база е с 1.9 процентни
пункта.
Регистрираните безработни през последния месец от 2021 г. са 157 283,
което е с 964 по-малко от ноември и с 63 009 или с 28.6% по-малко в сравнение
с година по-рано. В бюрата по труда през декември са се регистрирали нови
21 505 безработни, като те са с 3 145 лица по-малко спрямо предходния
месец, а спрямо декември 2020 г. се наблюдава спад от 11 102 лица. Други 400
души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се
регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.
През декември 14 167 безработни са започнали работа. Данните от
административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение
на броя им с 1 036 спрямо ноември и с 1 914 спрямо същия месец на предходната
година. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други
125 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.
Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори
на икономиката е както следва: 59.6% от започналите работа през декември
са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора
на държавното управление - 17,9%, следват преработващата промишленост
- 17,0%, търговията - 16,0%, хотелиерството и ресторантьорството - 8,0%,
строителството - 4,2%, административните и спомагателните дейности - 4.0%
и др.
5 717 безработни лица от рисковите групи са били назначени на
субсидирани работни места през месеца - 2 956 по програми и мерки за заетост
и 2 761 - по схеми на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

(ОП РЧР). Схемата “Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли
2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на над 43 000 безработни
лица, като само през декември са сключени трудови договори с нови 2 201
безработни.
Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече
антикризисна мярка 60/40, чийто срок на действие бе удължен до края на 2021 г.
с ПМС 322/07.10.2021 г. Така, от 12.10.2021 г., когато стартира новата процедура,
се осигури запазването на заетостта на повече от 105 000 заети лица.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември
са 7 967 или с 2 142 по-малко от предходния месец и с 395 повече спрямо същия
месец на 2020 г., което е типично за есенно-зимния сезон. Най-голям дял
свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата
промишленост (34.3%), следват търговията, ремонтът на автомобили и
мотоциклети (13.5%), административните и спомагателните дейности (8.9%),
хотелиерство и ресторантьорство (7.6%) държавното управление (6.8%) и
образование (5.7%).
Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни
оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; квалифицирани
работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни;
работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и
транспорт; персонал, осигуряващ сигурност и защита; персонал, зает в сферата
на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; металурзи,
машиностроители и сродни на тях и занаятчии; стопански и административни
специалисти; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях и др.
Източник: enterprise.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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