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Министър Нинова: Искаме повече директна
помощ, отколкото кредити за икономиката

Настояваме да се увеличат като процент и като средства парите за българската икономика и индустрия под формата на пряка
помощ и да се намалят тези, които са предвидени като финансови

инструменти по Плана за възстановяване и устойчивост. Това изрази като обща позиция вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова след среща с работодателските организации
и синдикатите във връзка с Плана за възстановяване и
устойчивост.
Министър Нинова коментира, че има достатъчно възможности до този момент за използване на финансови
инструменти, които не са оползотворени от българката
икономика и нови такива няма да помогнат реално на
бизнеса. По думите й увеличаването на грантовете са найдобрата помощ за възстановяването на производствата,
запазването на работните места, увеличаване на заплатите на работещите и модернизирането на предприятията.
От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев
коментира, че тяхното искане е аргументирано и е възможност да се увеличи значително ръста на българската
икономиката. Това би могло да се случи чрез бърза пряка
подкрепа на инвестициите. И като второ предложение
той посочи процедурите по пряка подкрепа за инвестиции и иновации в предприятията да започват незабавно,
независимо от това, че Планът още не е одобрен.
Министър Нинова изрази надежда, че в един добър диалог на конструктивност, ще бъде взето най-правилното
решение в полза на българската икономика.
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ББР ще подпомага бизнеса срещу
нарастващите цени на тока

Българската банка за развитие разработи нов продукт за подпомагане на фирмите при неочакваното повишаване на цените на
електроенергията. Банката им предоставя възможност да разсрочат разходите си за електричество за четири последователни месеца по избор в рамките на 2022 г.

Размерът на финансирането ще се определя на база на нетната стойност (след приспадане на компенсацията от държавата) на фактурите за консумирания от дружествата ток за периода януари – декември 2022 г., като банката може да покрие
до 75% от стойността на съответната фактура.
ББР ще предоставя целево финансиране на микро-, малките и средни предприятия от всички сектори на икономиката.
Обемът на програмата е 20 млн. лв. Минималният размер на
целевия кредит е 20 000 лв., а максималният – 200 000 лв.
Новата програма за подпомагане на МСП за справяне с
нарастващите цени на електроенергията ще помогне на фирмите да получат улеснен достъп до ликвидност за справяне с
кризата. Мярката е в отговор на трудностите, които изпитва
бизнесът, принуден да плаща в пъти по-високи сметки за електричество, докато търпи и загуба на доходи в резултат от пандемията.
Повече информация за новата програма за подпомагане на МСП
за справяне с нарастващите цени на електроенергията ще намерите на сайта на ББР: https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/
energijna-podkrepa/
Източник: bbr.bg
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НКИЗ подписа меморандум за
сътрудничество с Индустриална и
логистична зона – Перник

Национална компания индустриални зони и Индустриална и
логистична зона – Перник ще си сътрудничат и ще обменят опит и
добри практики на базата на подписан меморандум за сътрудничество между двете дружества.
Д-р Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ, и д-р
инж. Любомир Бонев, изпълнителен директор на зоната в Перник,
която е със сто процента общинско участие, се разбраха да обединят своите усилия като стратегически партньори за развитието на
индустриални паркове от нов тип. НКИЗ и Индустриална и логистична зона – Перник ще си сътрудничат за да популяризират въз-

можностите за инвестиции в България, ще координират и разработват съвместни инициативи и проекти.
„НКИЗ се стреми да развива индустриални паркове от нов тип,
а също така и да усъвършенства предлаганите услуги според найвисоките стандартни на индустрията в световен мащаб“, отбеляза
д-р Антоанета Барес по време на подписване на меморандума. И
допълни, че тя е за насърчаване на инвестициите в нови, иновационни и структуроопределящи сектори в икономиката с висока
добавена стойност.

НКИЗ завърши пореден етап от
изграждането на инфраструктурата в
Индустриален парк София-Божурище
Национална компания индустриални зони, която проектира,
развива и управлява индустриални паркове и зони, приключи успешно пореден етап от изграждане на близо три километра техническа инфраструктура на територията на Индустриален парк
София- Божурище. Същата включва питейно-битов и противопожарен водопровод, дъждовна и битова канализация, тръбни трасета
за електрическа мрежа, улично осветление, мрежа за телекомуникации и разпределителен газопровод.
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Компанията, чиято цел е развитие на индустриални зони от нов
тип и усъвършенстване на предлаганите услуги според най-високите стандартни на индустрията в световен мащаб, съдейства във
всеки един етап на инвеститорите, избрали да позиционират своя
бизнес на нейни терени. НКИЗ се стреми да създава благоприятни
условия за тях като насърчава инвестиции в нови, иновационни и
структуроопределящи сектори в икономиката с висока добавена
стойност.
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Ще си говорим с държавата през смартфон
приложение, докато станат
новите лични карти
Приложение за смартфони ще замества личната карта и подписа при контакт с електронното правителство. Това стана ясно, след
като Министерството на електронното управление
публикува за обществено обсъждане техническите
изисквания към апликацията за смартфони BGID. На
практика осъществяването на този проект ще позволи хората да използват смартфоните си в определени случаи като лични карти и дори за електронен
подпис.
С приложението се въвежда национален електронен идентификатор. „Това трябва да разреши
дългогодишния проблем с липсата на широко разпространено, достъпно, сигурно, надеждно, лесно
за използване и безплатно средство за електронна
идентификация, удобно разположено в мобилно
устройство”, пише в описанието на приложението,
което е публикувано от министерството. “Резултатът от проекта ще бъде мобилно приложение (за
Android и iOS), с което да се идентифицираме за
ползването на всички електронни услуги, т.е. държавата да знае кой стои отсреща, когато ползва услугите.
До момента това се извършва с електронен подпис, с ПИК, с ПИН
и др. Тези средства няма да отпаднат веднага, но малко по малко
ще бъдат замествани с електронната идентификация”, обясни през
блога си министърът на електронното управление Божидар Божанов. Приложението трябва да е достъпно както за телефони с
операционната система “Андроид”, така и за устройства на “Епъл”.
А разработчикът трябва да предаде продукт, който е публикуван в
съответните електронни магазини. За регистрация в BGID, разработчиците трябва да предвидят няколко алтернативи. Това трябва
да може да става с досегашните квалифицирани електронни подписи, с ПИК на НАП или НОИ, или чрез сканиране на чипа от международния паспорт. Документите за пътуване зад граница, за разлика от личните карти, от години имат чип с личните и биометричните
данни.
Допуска се и вариант, при който влизането в системата да става със снимка на личната карта и отговор на специфични въпроси
за всеки потребител, които ще бъдат извличани от базата с данни
“Население”. Алтернатива е чрез камерата на телефона системата
да провери дали срещу нея е човекът, който твърди, че е. Различните методи ще дават различно ниво на достъп - средно или високо
и съответно достъп до различни данни. При влизане със снимка
на личната карта и отговор на въпроси няма да е възможно да се
ползват много чувствителни данни като тези от здравното досие,
дава пример министърът. Тогава можело да се наложи еднократно посещение в офис на администрацията или в пощенски клон,
за да се даде високо ниво на достъп. При регистрация гражданите
ще трябва да посочат мобилен телефон и имейл адрес. След регис-

трация ще се създава автоматично профил в системата за сигурно
електронно връчване.

Разработчиците имат свободата да предложат два основни варианта за удостоверяване на самоличност. Първият е с push - нотификация. При него човек ще влиза в страницата на администрацията, от която ще иска електронна услуга, а тя ще го изпраща към
системата за е-автентикация, откъдето гражданинът ще си избира
опцията BGID. Без значение дали услугите се използват на мобилно
устройство, или на компютър, след въвеждането на ЕГН към телефона ще се изпраща заявка за потвърждаване. Вторият вариант е
разпознаването да става през QR код, който да бъде сканиран. И
при двата подхода гражданинът ще бъде уведомяван какви лични
данни ще получи за него администрацията, за да му окаже услугата. Приложението трябва да има и функционалност за електронно
подписване, което трябва да представлява идентичен процес с избрания за идентификация. Още с пускането си приложението трябва да може да си говори с най-ползваните услуги на администрацията - тези на НАП, на НОИ, портала на електронните услуги, портала на МВР, публичните услуги на Агенцията по вписвания. “След
първоначалната регистрация, от гледна точка на потребителя процесът ще бъде следният: 1. Отваря портал за електронни услуги;
2. Избира “вход с eID” и потвърждава с мобилния си телефон (или
друго мобилно устройство); 3. Подава заявления за услуги, които са
с предварително попълнени данни (тъй като системата вече знае
кой стои отсреща); 4. Подписване на заявлението чрез повторно
потвърждение с мобилния телефон”, обясни министър Божанов.
Неговата цел е проектът да стартира преди да са изтекли 100 дни
на правителството.
Източник: 24chasa.bg
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Средната работна заплата достигна 1676 лв.
Средната брутна месечна заплата в страната е достигнала 1676
лв. през декември 2021 г., обяви в понеделник Националният статистически институт (НСИ). За сравнение, година по-рано средното
възнаграждение е било 1468 лв., което значи, че за година заплатата се е увеличила с над 200 лв. Средната заплата за последното
тримесечие на 2021 г. е 1612 лв., което е ръст с 12.2% спрямо същия
период на предходната година. Най-висока средна брутна месечна
заплата през декември се отчита в ИТ бранша („Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“). Тя надхвърля 4000 лв. и достига 4038 лв. На второ място

е енергетиката със заплата от 2695 лв., а на трето – финансовият
и застрахователен сектор - 2602 лв. Единственият сектор, в който
средната заплата продължава да е под 1000 лв., е „Хотелиерство и
ресторантьорство“. Средното възнаграждение на служителите в
бранша през декември е било 991 лв. Ниско остава заплащането в
селското стопанство – 1113 лв., а също и в строителството – 1210 лв.
За сметка на това средната заплата в сектор „Образование“ надминава психологическата граница от 2000 лв. и достига 2002 лв. бруто.
Източник: mediapool.bg

ИПИ: Икономиката се възстанови
от Covid кризата

В края на миналата година ръстът на икономиката надхвърли
предкризисните си нива и според показателите за стопанската активност страната ни е успяла да се възстанови от кризата. Това показват и данните от предварителната оценка за растежа през 2021
година, който от Институтът за пазарна
икономика изчисляват на около 4%.
Растежа 5,4 на сто за последното тримесечие и 4% за миналата година категорично сочат възстановяване на икономиката,
смятат експертите от института за пазарна
икономика.
Сега предизвикателство пред управлението е да спре да бори кризата и да решава проблемите, ограничаващи растежа
и продуктивността, казват икономистите и
препоръчват прекратяване на програмите
за помощ и субсидии на бизнеса, въведени
заради пандемията, а причините за по-нисък от възможния растеж,
авторите на анализа откриват в спада на инвестициите заради пандемията и политическата криза.

При добро изпълнение на публичните и частните инвестиции през настоящата година от института за пазарна икономика
прогнозират ръст на брутния вътрешен продукт до пет и повече
процента.
Индустрията и износът
регистрират исторически
рекорди през последният
месец на миналата година.
Продължава ръстът в търговията и строителството, а
пазарът на труда се връща
към дисбалансите от преди
кризата заради несъответствието в уменията и търсенето на работна сила.
Според авторите на анализа пандемията не е спряла и ръста на работните заплати, които за година са нараснали с 14
процента в частния сектор и с 15 на сто в обществения.
Източник: bnr.bg
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