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Основателите на "Винпром Пещера" Антон Щерев и
Атанас Петков са придобили контрол върху още две
дружества за обработване на земеделска земя - това са
"Толалт" и "Окош консулт". На 21 май компанията на
Щерев и Петров "Агрион инвест" (бивша "Уинслоу ленд
инвест") е подписала договори за покупката им, с което
придобива и общо 14 хил. дка земеделска земя . Така
портфейлът на "Агрион", ако се включат земите на
дъщерните му дружества, ще стане общо около 354 хил.
дка. Цената за покупката на "Толалт" е 1.055 млн. лв., а
"Окош консулт" сменя собственика си срещу 517.7 хил.
лв. С придобиването "Агрион инвест" ще стане
притежател на земя предимно в района на Харманли,
обясни изпълнителният директор на компанията Борислав
Петков. Придобиваните дружества имат права основно
върху техни собствени земи и едва около 100 - 150 дка са
с договори за ползване, каза Петков. Тепърва ще се
решава дали земите ще се дават под аренда, или "Агрион
инвест" ще започне да ги обработва, добави
изпълнителният директор. Досегашните съдружници в
двете придобивани компании са едни и същи лица –
Галина Станева и "Калиман" ЕООД са собственици на
"Толалт", а в "Окош консулт" освен тях дялове са
притежавали "Харам Борат" и Роберт Станев.

Средни пазарни цени на жилища по
тримесечия (Q1’2009 – Q1’2014),
лв./кв.м
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Пещера"

КЗК разреши сделката за вестниците на
Ирена Кръстева
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри
сделката за продажбата на медии, собственост на Ирена
Кръстева, на ирландското дружество Media Maker
Limited. Капиталът на придобиващото дружество е изцяло
в ръцете на един собственик - Патрик Халпени. Според
анализите на антимонополния регулатор сделката не
представлява концентрация на капитал и затова е дадена
„зелена светлина” на покупката, пише „24 часа”. Така
компанията на Халпени ще бъде новият собственик на
вестниците „Телеграф”, „Монитор”, „Политика Днес”,
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Основателите на "Винпром
увеличават портфейла си
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издателствата „Експрес БГ”, „Пресмаркет" и „Компакт Меридиан”, което издава вестника
„Меридиан Мач”. Тези дружества са изцяло собственост на холдинга „Нова българска медийна
група” и се представляват от Ирена Кръстева. Допълнително в сделката е включена и издателската
къща „Борба” от Велико Търново, в която собствеността на капитала е разпределена по равно
между „Нова българска медийна група” и Николай Томов. Дружеството, което издава регионалния
вестник „Борба”, се представлява от Кръстева и Томов. Media Maker Limited ще придобие само
50% от капитала на издателската къща, става ясно от съобщението на КЗК. Механизмът на
придобиване предвижда осъществяването на трансакцията чрез създаване на ново българско
търговско дружество - Media Maker Limited, уточняват още от комисията. Това ново дружество
обаче ще служи само като инструмент на придобиването. Едноличният собственик на Media Maker
Limited Патрик Халпени има поглед върху българския медиен пазар. Той е бившият изпълнителен
директор на Communicorp в България, чиято собственост са няколко радиа, сред които BG Радио,
Radio 1 и други. Решението на КЗК може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния
административен съд.
Дарик радио, 31 май 2014

Мениджърът на "Лакрима" придоби компанията
Мандрата в Пазарджик - Lacrima, заработи и отново смени собственика си и е притежание на
изпълнителния си директор Венцислав Донков срещу 1000 лв. и поемане на задълженията към
Българската банка за развитие. През сделката се сменя собствеността и във втора мандра - "Дядо
Либен" в Копривщица. Първите значителни промени за млекопреработвателното дружество от
Пазарджик - "Лакрима", настъпиха миналата пролет. Тогава синдикът на предприятието продаде
активите му заедно с търговската марка Lacrima. Купувач бе 25-годишната (тогава) Силвия Ботева.
Младата бизнес дама е дъщеря на шофьора на кмета на града Тодор Попов. Сделката става чрез
учреденото през 2012 г. "Лодис инвест". То заплати 3.5 млн. лв., без да е ясно откъде младата
компания и нейната собственичка имат парите. Година по-късно, през пролетта на 2014 г., "Лодис"
купи и активите на мандрата в Копривщица "Дядо Либен", известна с продуктите си с марка
Frezco. Покупката е за около 4 млн. лв. По-същото време компанията взе и два заема от
Българската банка за развитие за общо 2.8 млн. евро, които явно са били за финансиране или
рефинансиране на сделките, като обезпеченията по заемите са активите на "Лакрима",
включително търговската й марка. Още тогава участниците на млечния пазар виждаха в
собственика на "Лодис" Силвия Ботева просто едно подставено лице. За действителен собственик
се сочеше депутатът от ДПС Делян Пеевски. Преки доказателства за това обаче нямаше. Найбезспорната, но индиректна връзка бе, че Силвия Ботева се е явила на отваряне на офертите за
обществена поръчка в села от района на Монтана като представител на новия любим строител на
властта "Водстрой 98", който се свързва с Пеевски и се финансира от Корпоративна търговска
банка (КТБ). Друга връзка, насочваща в тази посока, пък бяха действията на служители от "Табак
маркет" (дъщерно на "Булгартабак холдинг" до края на март, което развива веригата Lafka и се
свързва с Пеевски и основния акционер на КТБ Цветан Василев). На 24 април, няколко дни след
като и "Капитал" разказа за промените с "Лакрима" и "Дядо Либен", "Лодис инвест" вече има нов
собственик. Силвия Ботева е продала компанията на изпълнителния директор на млечното
предприятие Венцислав Донков. Сделката е за дружеството "Тера линд", което е едноличен
собственик на "Лодис", а прехвърлянето е станало на цена 1000 лв. Донков и Ботева няколко
поредни дни не вдигаха мобилните си телефони за коментар. В профилa си в LinkedIn Донков е
посочил, че е изпълнителен директор на "Лакрима" от август 2013 г. Преди това е работил в
"Метро", а после в "Пикадили", като е отговарял за хранителните продукти. В германската
компания е работил с настоящия изпълнителен директор и представител на собственика на
"Булгартабак" Венцислав Чолаков. Чолаков оглави "Булгартабак" след приватиацията му през
2011 г. Видно от информацията на местните медии от Пазарджик в началото на май Донков и
кметът на града Тодор Попов символично отново са прерязали лентата на "Лакрима", т.е. мандрата
пак е започнала работа. Открила е и фирмен магазин на кооперативния пазар в града.
Капитал, 30 май 2014
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Бивша моделка купи помещението на първи "Старбъкс" у нас
Бившият модел Симона Стоянова купи заведението, в което се помещава под наем първият
"Старбъкс" у нас - срещу спортната палата в София. 23-годишната девойка, която тръгна от "Ивет
фешън", а след това покори световните подиуми, се яви на публичен търг и придоби имота за 1,76
милиона лева. Площта на кафенето е 358 кв.м, което прави по 2514 евро на квадрат. По мнения на
експерти Стоянова е направила добра сделка. През последните години сделките за търговски
площи на бул. "Васил Левски" в участъка от ул. "Ген. Гурко" до ул. "Граф Игнатиев" се сключват
на цени между 3500 и 6000 евро/кв.м. Върху имота няма регистрирана ипотека, нито особен залог,
което означава , че Стоянова е финансирала покупката с лични средства. Тя направи
суперуспешна кариера от 2008 г. , когато спечели конкурса "Топмодел" на "Ивет фешън". След
това се изяви по модни дефилета в Ню Йорк, Милано и Париж. След като я приеха да учи моден
дизайн в университета "Марангони" в Лондон, Симона се отказа от подиума. Последната й поява
бе на страниците на немското издание на сп. "Амика" през 2011. г. Предишният собственик на
помещението срещу Спортната палата бе бизнесменът Моско Хаския. Той беше заложил имота в
"Креди Агрикол България", но спря да обслужва задълженията си и банката пристъпи към
продажбата на обезпечението,
Преса, 2 юни 2014

Фирми на Галчев с нов собственик
Мистериозна дама на име Елена Петрова Таскова изкупува от 3 седмици фирмите на мощния
някога благоевградски строителен предприемач Николай Галчев. Таскова е вписана в Търговския
регистър като едноличен собственик на капитала, управител, представител или член на Съвета на
директорите на „Рент ком 2012“ ЕООД, „Струма Инвест 2014“ ЕООД, „Аква парк“ ЕАД,
„Пропърти Камп“ АД и „Струма холдинг“ ЕАД.Не е изненада, че на всички прехвърлени на
Таскова фирми тежат пасиви, които от няколко месеца съдебният изпълнител Александър
Цанковски се опитва да продаде на публичен търг. С продажбата на фирмите си всъщност Галчев
се спасява от многомилионните банкови кредити, които в противен случай ще продължат да му
висят на врата дори и ако ипотекираните имоти бъдат продадени, разясниха финансисти.
Проблемът за банките е, че когато се стигне до публична продажба, оценката на имотите се
занижава сериозно, за да могат те да намерят купувач, и така много често дори и след продажбата,
банката не може да си възстанови и половината от кредита, който е отпуснала. С други думи, при
теглен кредит от 4 млн. лв. за СПА център, ако Цанковски успее да го продаде за 1,5 млн. лв.,
останалите 2,5 млн. лв. ще останат като дълг на Елена Таскова. От фирмените въртележки на
Николай Галчев благоевградчани обаче ще бъдат най-сериозно засегнати заради смяната на
собствеността в аквапарка. Сега, оказва се, след като не можа да развали концесията на Николай
Галчев за плувната зона, управата на града трябва да започне издирване на новата собственичка
Елена Петрова Таскова, която на практика с водните пързалки е купила за 50 бона и 30-годишиния
лизинг за „Аква парка” в Благоевград. За общинарите остава само надеждата, че тук не става
въпрос за популярната от няколко години схема, в която фалирали фирми се продават с огромните
им пасиви на лица, които дори не подозират, че вече са бизнесмени.
Струма, 2 юни 2014

Гриша Ганчев влиза в управителния съвет на веригата бензиностанции
"Петрол"
Гриша Ганчев влиза в управителния съвет на веригата бензиностанции "Петрол", реши Надзорния
съвет на 28 май. От УС са освободени всички досегашни членове - Калоян Кършев, Иван
костадинов, Светодар Йосифов и Орлин Тодоров. На тяхно място с мандат от 5 години влизат
Гриша Ганчев, Георги Татарски, Милко димитров и Сергей Гиндич.
Преса, 2 юни 2014
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Бюджетът на дефицит от 864,5 млн. лева
Бюджетът излезе на дефицит в размер на 864,5 млн. лева,
сочат данните за консолидираната фискална програма на
касова основа към края на месец април тази година.
Дефицитът се формира от 454,1 млн. лв. по националния
бюджет и 410,4 млн. лв. недостиг по европейските
средства. За сравнение, към април 2013 г. дефицитът бе в
размер на 286,4 млн. лв. Причина за увеличението се крие
в по-високите разходи по европейските програми.
Постъпилите приходи и помощи за отчетния период са в
размер на 9,453 млрд. лв. (ръст 1,8% на годишна база),
докато отчетените разходи достигат 10,318 млрд. лв. (ръст
от 7,8%). Фискалният резерв възлиза на 6 млрд. лв. към
края на април.
Стандарт, 02 юни 2014
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Дългът нарасна със 777 млн. евро
Държавният дълг нарасна със 777 млн. евро за периода от
края на май 2013 г., когато кабинетът "Орешарски" пое
управлението на страната, до края на март 2014 г., за
когато са последните официални данни на финансовото
министерство. Държавата пуска нови облигации и взима
заеми, за да финансира бюджетния дефицит, както и за да
изплаща стари заеми, чийто падеж настъпва. Бюджетният
дефицит за изминалата 2013 г. е 1,448 млрд. лв., сочат
данните на Министерството на финансите. През
последните години на световна финансова криза дългът
на държавата постепенно се увеличаваше. В края на 2008
г., когато световната криза достигна и България,
държавният дълг беше само 4,48 млрд. лв. След пет
години на криза, през които първо имаше сериозен спад
на брутния вътрешен продукт, а след това години наред
икономиката беше в депресия, държавният дълг достигна
7,714 млрд. евро към края на март 2014 г. Това
представляват 18,5% от БВП на страната. По този
показател България остава на второ място в ЕС с наймалък дълг спрямо БВП на страната след Естония (с дълг
от 10% от БВП). Освен ръст на държавния дълг,
досегашното управление на кабинета "Орешарски" може
да отчете и увеличение на фискалния резерв на страната.
Стандарт, 02 юни 2014

Фискалният резерв към края на април е 6
млрд. лв.
Размерът на фискалния резерв към 30 април е 6,0 млрд.
лв., в т.ч. 5,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в
БНБ и банки и 900 млн. лв. вземания от фондовете на
Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и
други, съобщиха от пресцентъра на Министерството на
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финансите. В съответствие с Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси
обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на
Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Постъпилите приходи и помощи по
консолидираната фискална програма за отчетния период са в размер на 9,453 млрд. лв., или 30,5%
от годишните разчети за 2014 г.
Дума, 02 юни 2014

Спестили сме 456 млн. лв. през април
Тенденцията на нарастване на спестяванията у нас се е запазила и през месец април, сочат данните
на Българската народна банка (БНБ). Те са отбелязали ръст с 1,1 на сто през четвъртия месец на
2014 г., което в парично измерение представлява сума от 456 млн. лв. Така общата стойност на
банковите депозити у нас възлиза на 40, 74 млрд. лв. От началото на 2014 г. по-голямо увеличение
на спестяванията е имало само през януари месец. Тогава те са нараснали с над 640 млн. лв.
Теглените заеми също бележат ръст, въпреки че от БНБ остават скептични към интереса на
българите към кредитите. През април 2014 г. потребителските заеми са нараснали с 12 млн. лв.
Бизнесът също е сключил договори за изтегляне на парични средства от банковите институции на
стойност повече от 370 млн. лв. Средно по 825 лв. е спестило всяко домакинство у нас през
изминалата 2013 г. Доходите им за предишното дванадесетомесечие са възлизали на 11 420 лв.
Дарик радио, 02 юни 2014

Спадът на производствените
стимулира родната индустрия

цени

продължава,

инфлацията

не

Производството цените продължават да падат, като на годишна база общият индекс през април се
понижи с 2,1% спрямо април 2013, след значителния спад с 2,8% през март. Това показват
последните данни на Националния статистически институт. Инфлацията от 0.3%, която
статистиката отчете за първи път от три месеца насам, очевидно не помага на родната индустрия.
Инфлацията е вносна и не отразява засилване на българското производство, а покачване на
импортните цени. Според анализаторите на финансовия портал е притеснително, че
възстановяването на вътрешното търсене дава положителен ефект върху цените на вноса, преди да
има отражение върху веригата на производството в България. На месечна база спадът през април е
с 0. 2% под равнището от март т.г.
Стандарт, 31 май 2014

Рейтинг Топ 10 фирми
Водещи български предприятия от сектор "Строителство на пътища, самолетни
писти и спортни терени", по Приходи от продажби за 2012 г.
No_
2012

Предприятие

Продажби
(хил. лв.)

Град
2011

2012

1

ПСТ Холдинг АД

София

123 238

176 283

2
3

Трейс груп холд АД
Доуш Иншаат Ве Тиджарет А.Д. клон България

София
София

160 091
125 091

160 802
97 704

4

ОХЛ ЖС клон

София

39 416

94 961

5

ГБС-Инфраструктурно строителство АД

София

70 034

91 610

6

Пи Ес Ай АД

Стара Загора

173 291

91 561

7

Хидрострой (Варна) АД

София

62 160

90 991

8
9

Джи Пи Груп ООД
Старт Инженеринг АД

София
София

79 018
47 175

74 224
69 584

10

СК 13 Пътстрой АД

Перник

87 533

69 229

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Акционерите на БФБ одобриха новото
ръководство
Общото събрание на акционерите на Българската фондова
борса-София избрани за нови членове на Съвета на
директорите на Борсата Димо Спасов, Иван Кутлов и
Наталия Петрова. Те заменят Васил Големански, Георги
Български и Асен Ягодин по предложение на
Министерството на финансите, което държи малко над
50% от капитала на БФБ. Димо Спасов сега е изпълнителен
директор на ББР, а Кутлов е началник "Трежъри" в ОББ..
Капиталов пазар, 2014-06-04
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Акциите на 14 от публичните компании, търгувани на
„Регулиран пазар“ на БФБ, отчитат поскъпване от над 50%
от началото на годината. Три от дружествата – Спарки
Елтос, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт и ЦБА Асет
Мениджмънт, са добавили между 109 и 111 на сто към
пазарната си оценка от началото на 2014 г. Следват Агрия
Груп Холдинг и Хидравлични елементи и системи,
добавили 89 и 87 на сто към капитализацията си, докато
повишението при Трейс Груп Холд, Евроинс и още едно
дружество от структурата на Стара планина Холд – М+С
Хидравлик, са поскъпнали с между 80 и 84%. Сред
лидерите по повишение се нареждат още Първа
Инвестиционна Банка (69.18%), Арома (64.95%),
Проучване и добив на нефт и газ (63.27%) и БГ Агро с
61.46 на сто. Повишението на две от холдинговите
компании – Индустриален Капитал Холдинг и Стара
планина Холд, е от 58.12 и 50.47 на сто. Вижте още: Какво
да очакваме от SOFIX този юни? Малко под границата от
50% (около 48 на сто) е ръстът за Софарма Трейдинг и
Билборд, докато топкомпаниите, като Химимпорт и
Монбат, добавят респективно 40.65 и 38.95 на сто.

SOFIX: 30.04.2014 – 03.06.2014
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Акциите на 14 публични
поскъпват с над 50% за 2014 г.

БФБ-София
Седмичен оборот (26-31 май 2014)
(лв)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium
1 028 428.44
Standard
3 258 966.47
АДСИЦ
575 328.41
Общо
12 887 531.84

profit.bg, 2014-06-03

Част от публичните компании свиват дивидентите си
Някои от публичните компании ще разпределят по-малък дивидент от печалбите си за миналата
година спрямо 2012 г. По-малък дивидент от миналогодишния смята да разпредели "Албена",
която през миналата година отчете спад в броя на нощувките в едноименния туристически
комплекс на Черноморието. В групата е и най-голямото дружество за земя на борсата "Адванс
терафонд". Решение да не разпределят дивидент взеха акционерите на производителя на хартиени
и картонени опаковки "Унипак". След две поредни години "Неохим" също няма да разпределя
пари сред акционерите, след като излезе на загуба за 2013 г. С минимален спад на дивидента е и
"Алкомет", а от съобщенията на други дружества личи въздържане от по-изразително увеличение
на плащането. Една от най-големите компании на капиталовия пазар, "Химимпорт", също планира
да се ограничи само със задължителното плащане по привилегированите си акции.
Капитал Dаily, 2014-05-30
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ИНВЕСТИЦИИ

Идва втори бум в жилищното
строителство в България
Вдигат малки кооперации в хубави квартали.
Ниските цени и леко повишеното търсене на
апартаменти ще стимулира строителството на
жилища, прогнозират брокери от агенциите за
недвижими имоти. Според Тихомир Цаков от
„Аристо” изграждането на жилища ще се
активизира, защото хората се убеждават, че цените
не може вечно да падат. „Засега интересът е найголям към най-евтините и най-малките жилища”,
смята той. „До края на годината може да се очаква
минимално повишаване на активността на пазара и
цените, защото качествените оферти свършват”
смята брокерът. „Най-активен до края на годината
ще бъде пазарът в София, в който очакваме обемът
на продажбите да продължи да нараства при
стабилни цени”, прогнозира Полина Стойкова,
оперативен директор на Bulgarian properties.
„Другият важен сегмент от пазара ще продължават
да бъдат морските ваканционни имоти и в някаква
степен можем да очакваме увеличение на интереса
и към зимните курорти от страна на български
купувачи”, смята тя.
Дарик радио, 2 юни 2014

Държавата търси партньори
инфраструктурни проекти

за

Предстои правителството да реши в кои сектори
приоритетно ще е необходимо да се развиват
публично-частни партньорства и да се привличат
частни инвеститори. В момента инвестициите са
ограничени по съществуващия закон до техническа
и социална инфраструктура, което не включва
големи инфраструктурни проекти. Това каза
Елисавета Симеонова, съветник по европейските
въпроси в политическия кабинет на вицепремиера
Даниела Бобева.
Стандарт, 30 май 2014

Експерти от Брюксел идват заради
проекта
На 13 юни експерти от Европейската комисия (ЕК)
идват в България, за да обсъдят въпросите около
"Южен поток". Това съобщи пред БНР зам.председателят на Комисията по енергетика в
парламента Явор Куюмджиев. Експертите идват по
повод подготвените промени в Закона за
енергетиката, свързани с "Южен поток". Надявам се

Откриха „Теодора Палас”
С водосвет, извършен от отец Марин,
тържествено бе открит бизнес хотел
„Теодора Палас” в Русе. Лентата
преряза
заместник-кметът
Иван
Григоров и поздрави собствениците
Деян Василев и Димитър Методиев.
Сред официалните гости бе и ректорът
на Русенския университет Христо
Белоев. „Теодора Палас” разполага със
зала със сто и петдесет места за
конференции, ресторант с двеста
места, лятна градина и голям паркинг.
Бряг, 4 юни 2014

Стартира ремонт на пистата в
авиобаза "Безмер"
Започна реконструкция и ремонт на
пистата за кацане и излитане на
самолети
и
на
спомагателни
съоръжения в базата за предно
разполагане "Безмер" край Ямбол,
съобщи
вчера
командирът
на
авиобазата полковник Димитър Данев.
Бетонната писта ще бъде удължена с
500 метра и ще достигне 3000 метра,
което ще даде възможност на нея да се
приземяват
тежки
транспортни
самолети.
Дума, 3 юни 2014

Дават плажове на концесия през
есента
През октомври и ноември ще обявим
процедури за концесиониране на
плажовете, на които концесионните
договори изтичат или които сега са
отдадени под наем само за лятото,
както и на такива, които в момента не
се стопанисват, обяви министърът на
регионалното развитие Десислава
Терзиева. Новата политика, която аз
лично декларирах при встъпването ми
на поста като министър, беше
уеднаквяването на режима на отдаване
на морските плажове.
econ.bg, 31 май 2014
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да убедим ЕК, че нарушение на европейското законодателство няма, каза Куюмджиев, който е
един от вносителите на промените. "Южен поток" не е руско-български, а руско-европейски
проект и това, че минава през България, е огромен успех на трето поредно правителство, заяви
той. Ние сме член на ЕС и водим диалог с ЕК всичко по "Южен поток" да бъде по правилата, каза
и енергийният министър Драгомир Стойнев. ЕК трябва да предостави своите въпроси и ние ще им
отговорим, добави министър Стойнев.
Стандарт, 30 май 2014

Консервна фабрика за 4 млн. лева строят в Габрово
Компания за търговия с преработени плодове и зеленчуци планира да строи нова фабрика за
производство на консерви в Габрово, стана ясно от документи, подадени до Регионалната
инспекция по околната среда и водите - Велико Търново. Инвеститорът е "Плод продукт", които
сега се занимават основно с износ на консерви. Планира се общо вложените средства във
фабриката да бъдат 3-4 млн. лв., съобщава управителят и съсобственик Пламен Георгиев.
"Всъщност правя фабриката според търсенето на пазарите, на които изнасяме сега", обясни
Георгиев. Основният експорт на "Плод продукт" в момента е към Русия, като плановете са новата
фабрика да продава в различни държави от ОНД, т.е. от бившия съветски блок. Предвид
трудностите с производството на български зеленчуци и плодове от компанията смятат голяма
част от суровината им да бъде вносна.
Money.bg, 30 май 2014
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АНАЛИЗИ

6% от БВП на страната ни идва от ИТ сектора
В момента 6% от брутния вътрешен продукт на страната е генериран от IT-софтуер и
телекомуникационните услуги като 3% от тях се падат на бизнес процесите при аутсорсване. Това
заяви зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров на по време на
конференцията "Как България да се превърне във водеща аутсорсинг дестинация", съобщават от
МИЕ.
По думите на Димитров се очаква през тази година секторът да нарасне с 20%.
Ние ще подкрепим сектора, основно в областта на образованието на кадрите, като с трите
асоциации, формиращи ITC-сектора, можем да направим публично-частно партньорство, в което
да създадем съвместни програми за обучение и допълнителна квалификация, заяви зам.министърът.
По думите му усилията на държавата ще бъдат насочени основно да създаде бизнес-средата, в
която всички предприемачи и бизнес-инвеститори биха могли да работят. Данъчната система не е
променяна от 2007 г. насам, т.е. тя е предвидима, не се очакват резки промени, а тъй като услугите
са 90 до 100% експортноориентирани и специализирани, то те са конкурентноспособни и не се
влияят от вътрешните тенденции.
„За това ние разглеждаме този икономически сектор като приоритетен за експорта на страната“,
заяви Димитров.
Той поясни, че два от отраслите, които ще бъдат подкрепени приоритетно от кабинета, са в
областта на научните изследвания и развитието, както и високо-технологичните услуги и
иновации, към които спада и атусорсингът.
По думите му секторът създава възможност за решаване на проблема с младежката безработица и
осигуряване на работни места, като това е единственият сектор в родната икономика, където
безработица няма.
България е на 3-то място в света по брой на сертифицирани софтуерни инженери и специалисти в
IT-индустрията и е на 1-во място по отношение на брой IT-специалисти на глава от населението.
Страната ни е втора в Европа и пета в света в класацията за най-привлекателна дестинация за
аутсорсване на услуги.
econ.bg, 4 юни 2014
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 EXPO SGEM2014
КОГА: 17.06.2014, 15:00 ч.
26.06.2014, 15:00 ч.
КЪДЕ: Flamingo Grand Congress Center, Albena Resort & SPA, Bulgaria, Албена

 НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ОПЕРАТИВНА

ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ

КОГА: 26.06.2014, 13:30 ч.
КЪДЕ: Интерпред СТЦ, София

 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 2014
КОГА: 30.10.2014, 10:00
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