Брой 1 (279) • 31.01.2017 г. • Издание на ВТИК •  ВТИК • Година XXV

ДВУСТРАННИ БИЗНЕС
СРЕЩИ ПО ВРЕМЕ НА
HANNOVER MESSE 2017

Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата има
удоволствието да Ви покани да посетите
едно от най-големите и значими изложения за индустриалния сектор Hannover
Messe 2017.
Изложението има зад гърба си над
3 000 участвали компании от над 60 страни
като са проведени повече от 23 000 международни бизнес срещи.
Тазгодишното издание на панаира ще
се проведе от 24 до 28 април. В зала 3 на
изложението мрежата Enterprise Europe
Network организира двустранни бизнес
срещи между български и чуждестранни
компании в следните сектори: Индустриална автоматизация, Цифрово производство, Енергетика, Промишлени доставки, Изследвания и технологии.
Участието дава възможност за индивидуални интензивни бизнес срещи в атмосферата на салон, разположен в самия център на търговския панаир. Гарантирана на
място за фирмите е професионалната помощ на мрежата EEN преди, по време на,
както и след приключване на изложението.

Ако желаете да станете част от това
изключително значимо събитие, заявете
своето участие, като се регистрирате на
адрес:
http://www.eenmatchmaking.com/Registration/hannovermesse2017/reg
SelectPartner
При записвания до 24 февруари участието е безплатно. След тази дата се дължи такса в размер на 95 евро.
Пълна информация за изложението е
достъпна
на
следните
адреси:
www.b2fair.com/hannovermesse2017
или
www.eenmatchmaking.com/hannovermesse2017.
При необходимост от съдействие или
допълнителна информация, моля, свържете се с Европейски информационен и иновационен център към БТПП: тел: 02/ 8117
525 / 515, een@bcci.bg, http://www.bcci.bg

НАП: НОВА ПЛАТФОРМА
ЗА ПОДПИСВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ И ФАЙЛОВЕ
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От 30 януари клиентите на НАП могат
да тестват новото независимо решение за
подписване на документи и файлове, които
подават към приходната администрация.
Платформа е разработена с цел да отговори на новите технологични тенденции и
работа с различните операционни системи
и интернет бразуъри. Притежателите на еподпис могат да споделят своите впечатления от предложеното решение като изпратят подробно описание на възникналите
проблеми от тестовата платформа и изображение (скрийншот) на грешките на
имейл адрес infocenter@nra.bg.
Тестовата платформа е достъпна в
Портала на НАП за е-услуги, в профила на
потребителя в секцията „Тестови услуги“.
Очаква се новата платформа за подписване на документи и файлове да бъде
пусната в експлоатация през месец март,
след като бъдат отстранени всички възникнали грешки и проблеми.

НАП: ДВЕ НОВИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ С
ПИК И КЕП
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Новите услуги са достъпни с КЕП за
тези, които са заявили и получили пълен
или частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни подавани
от физически лица“/„Декларации, документи или данни подавани от юридически
лица“, както и с ПИК за физическите лица
с предоставен достъп до услугата „Подаване на декларации, документи или данни“.
Чрез новите услуги на НАП, подадените данни по декларациите от ЗМДТ, автоматично се прехвърлят към съответните
отдели на „Общински приходи“ към
дирекция „Общински приходи“ на Столична община. Потребителите на Портала
за е-услуги на приходната агенция
получават съобщение за резултата от обработката на подадената декларация, придружен с информация за контакт на служител от съответния район на Столична община, в който е постъпила декларацията.
Това става след като служители на
общинска администрация обработят подадената информация.
Поетапно услугите ще бъде достъпни и
за други общини. Информация за това ще
бъде публикувана своевременно на интернет страницата на НАП.

ПРЕМАХВАНЕ НА
ВИЗОВИЯ РЕЖИМ ЗА
ГРАЖДАНИ НА ГРУЗИЯ

От 1 февруари клиентите на администрацията могат да попълват и подават две
нови декларации в НАП онлайн – декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил и тази за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили. Е-услугите са предназначени за физически и юридически лица с
постоянен адрес/седалище на територията
на Столична община.

Според ново законодателство, одобрено от Европейския парламент, гражданите
на Грузия ще могат да влизат без виза в
Шенгенското пространство за кратък престой.
Законодателството все още се нуждае
от официалното одобрение на Съвета и ще
влезе в сила веднага след като започне да
се прилага механизмът за суспендиране.
Той позволява на държавите членки на ЕС
временно да отменят безвизовото пътуване
в случай на приток на мигранти или заплаха за обществената сигурност.
Преди гласуването докладчикът на ЕП
по предложението Мария Габриел (ЕНП,
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България) отдаде заслуженото на „широките и комплексни реформи“, проведени
от Грузия, за да постигне отменянето на
визите и благодари на властите и
гражданите на страната за тяхното постоянство и търпение. Тя също така ги поздрави за силата на техните демократични
убеждения и отбеляза, че отменянето на
визите приближава страната до ЕС.
Според новите правила, одобрени в
пленарна зала с 553 гласа „за“, 66 „против“
и 27 „въздържал се“, грузински граждани,
които притежават биометрични паспорти,
ще могат да влизат в ЕС, без да се нуждаят
от виза, за 90 дни в рамките на 180-дневен
период с цел бизнес, туризъм или по семейни причини, но не и за работа.
В текста се отбелязва, че Тбилиси е
изпълнила всички критерии от своя план
за либерализиране на визовия режим, като
се подчертава, че „непрекъснатото изпълнение от страна на Грузия на такива критерии, особено по отношение на борбата с
организираната престъпност, ще бъде надлежно наблюдавано от Комисията“.
Премахването на визовия режим е в сила за Шенгенското пространство, което
включва 22 държави членки на ЕС (всички
с изключение на Ирландия, Великобритания, Хърватия, Кипър, Румъния и България), плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
Промяната в законодателството за
прехвърляне на Грузия от списъка на страните, чиито граждани се нуждаят от виза,
за да влязат в ЕС („негативен“ списък) към
списъка на страните, освободени от това
изискване („позитивен“ списък) трябва да
бъде одобрена от Съвета на министрите.
След официалното му подписване, текстът
ще бъде публикуван в Официален вестник
на ЕС.
Премахването на визовите изисквания
за грузински граждани ще влезе в сила на
същата дата заедно с ревизирания механизъм за суспендиране, който бе одобрен от
Европейския парламент на 15 декември
миналата година. За него все още се очаква
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финализиране на официалния превод на
юридическите текстове.
Допълнителна информация:
– Списък на третите страни, чиито
граждани трябва да притежават входна виhttps://ec.europa.eu/homeза
за
ЕС:
affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/policies/borders-and-visas/visapolicy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf

БЪДЕЩЕТО НА ОБЩАТА
СЕЛСКОСТОПАНСКА
ПОЛИТИКА
Европейската комисия постави началото на първата фаза на модернизацията и
опростяването на Общата селскостопанска
политика (ОСП), като стартира тримесечна
обществена консултация. Получените отговори ще подпомогнат работата на Комисията при определянето на приоритетите в
областта на селскостопанската политика за
в бъдеще. Модернизираната и опростена
Обща селскостопанска политика ще отговори на ключовите предизвикателства,
пред които са изправени земеделските и
селските райони, като в същото време ще
допринесе за изпълнението на приоритетите на политиката на Комисията (особено
работните места и растежа), устойчивото
развитие, насочения към резултатите бюджет, опростяването и субсидиарността.
При обявяването на процеса на консултация комисарят на ЕС по въпросите на
земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: „Днес правим следващите стъпки за модернизация и опростяване на Общата селскостопанска политика за 21-ви век. С тази обществена консултация, ние каним всички заинтересовани страни и тези, които се интересуват
от бъдещето на прехраната и селското стопанство в Европа да участват в оформянето на политика за всички европейски
граждани. Резултатите от обществената
консултация пряко ще се използват в пътната карта за бъдещата Обща селскостопанска политика, обявена от председателя
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Юнкер през декември. Общата селскостопанска политика вече дава значителни
ползи за всички европейски граждани по
отношение на продоволствената сигурност, жизнеспособността на селските райони, околната среда в селските райони, както и по отношение на приноса към предизвикателствата, свързани с изменението на
климата. Чрез разработването на пътна
карта за бъдещето, аз съм убеден, че тя
може да донесе дори още по-големи ползи.
Но трябва да я доусъвършенстваме и отново да ѝ вдъхнем сили, и разбира се, да ѝ
отделим подходящо финансиране.“
Обществената консултация ще продължи 12 седмици и ще даде възможност на
фермерите, гражданите, организациите и
всички други заинтересовани страни да изразят вижданията си за бъдещето на Общата селскостопанска политика. Резултатите от консултацията ще се използват от
Комисията при изготвянето на съобщение,
което трябва да излезе до края на 2017 г. и
което ще съдържа заключения за текущите
резултати от Общата селскостопанска
политика, както и евентуални варианти на
политиката за бъдещето, основани на надеждни данни.
Резултатите от обществената консултация ще бъдат публикувани онлайн и ще бъдат представени от комисар Хоган на конференция в Брюксел през юли 2017 г.
Повече информация ще намерите в
прикаченото съобщение за медиите и в
Интернет:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-17-187_bg.htm

40 МИЛИОНА ЕВРО
ФИНАНСИРАНЕ ЗА МСП В
БЪЛГАРИЯ
Европейският инвестиционен фонд
(ЕИФ) и Националният гаранционен фонд
(НГФ) подписаха споразумение, с което се
осигуряват допълнителни 40 милиона евро
финансиране за малките и средни предприятия в България по програма COSME на
Европейската комисия. Средствата се осигуряват с подкрепата на Европейския фонд
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за стратегически инвестиции (ЕФСИ),
който стои в основата на Инвестиционния
план за Европа (План „Юнкер“).
ЕИФ осигурява гаранционна линия в
размер на 20 милиона евро, с която НГФ
ще подкрепи финансиране за 40 милиона
евро към МСП в България, изпитващи
затруднения при осигуряване на изискваните обезпечения. Очакванията са през
следващите три години от споразумението
да се възползват 330 български предприятия.
Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по работни места,
растеж, инвестиции и конкурентоспособност Юрки Катайнен, заяви: „Удовлетворен съм, че българските МСП ще се възползват от Инвестиционния план за Европа, получавайки допълнително 20 млн. Евро под формата на гаранции за следващите
три години. Споразумението ще даде тласък на тези предприятия да продължат
напред с плановете си да се развиват, да
прилагат иновации и да създават работни
места. Очаквам да чуя историите на предприемачи и хората, за които е осигурена
заетост в България с подкрепата на
ЕФСИ“.
По повод подписването на споразуменията, главният изпълнителен директор на
ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт каза: „Подкрепата за малките и средни компании е от
изключително значение за европейските
икономики. Горещо приветствам това ново
споразумение, сключено в рамките на
ЕФСИ, от което ще се възползват 330
български малки и средни фирми в цялата
страна. Благодарение на Инвестиционния
план за Европа, с новото споразумение
ЕИФ ще засили усилията си, насочени в
подкрепа на МСП в България“.
Самуил Шидеров, изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд,
коментира: "Като част от групата на Българска банка за развитие и член на Европейската асоциация на гаранционните институции, нашите водеща мисия е да подобрим достъпа до финансиране на малките и
средни компании в България. С подкре-
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пата на ЕИФ и контрагаранционното споразумение по програма COSME ние сме в
състояние да разширим обхвата на посредниците, с които работим, както и да разширим обхвата на допустимото финансиране
което подкрепяме, като по този начин ще
помогнем на повече компании да реализират своите бизнес идеи“.
Европейският инвестиционен фонд
(ЕИФ) е част от Групата на Европейската
инвестиционна банка. Основната й мисия е
да оказва подкрепа на микро, малкия и среден бизнес, като му помага в достъпа до
финансиране. ЕИФ разработва и развива
както рисков, така и капитал за растеж,
гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към
този сегмент. В тази си роля ЕИФ подпомага целите на ЕС в подкрепа на иновациите, изследванията и развитието, предприемачеството, растежа и заетостта. Повече информация за дейността на ЕИФ в
рамките на ЕФСИ може да намерите на:
www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm
Националният
гаранционен
фонд
(НГФ) е създаден през 2008 г. като част от
Групата на Българска банка за развитие с
мисия да подпомага достъпа до финансиране за българските малки и средни предприятия. До момента, с посредничеството
на 22 търговски банки, НГФ е подкрепил
повече от 5 000 компании да получат финансиране за над 600 млн. евро. НГФ прилага и два гаранционни финансови инструмента, съфинансирани от Министерството на земеделието и храните, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Инвестиционният план за Европа е насочен към създаване на работни места и
подпомагане на растежа. Това е възможно
чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващи финансови ресурси,
премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти.
Планът вече постига резултати. Проектите
и споразуменията, одобрени за финанси-
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ране до момента се очаква да мобилизират
над 164 млрд. евро в 28-те страни-членки и
да се подкрепят повече от 385 000 малки и
средни предприятия. На 14 септември 2016
г. ЕК предложи удължаване ЕФСИ чрез
увеличаване на капацитета и срока му, както и засилване на нейните силни страни.
Най-новите данни по сектори и по държави
можете
да
намерите
на:
http://ec.europa.eu/priorities/publications/inve
stment-plan-results-so-far_en.
Програма COSME е програма на Европейския съюз за Конкурентоспособност
на предприятията и малките и средни предприятия (МСП) за периода 2014-2020 г. с
общ бюджет 2.3 млрд. евро. Минимум 60%
от бюджета следва да бъде насочен към
подобряване на достъпа до финансиране за
МСП в Европа посредством два финансови
инструмента. Механизмът за гарантиране
на заеми (COSME LGF) предоставя преки
и насрещни гаранции на финансови посредници, за да ги насърчи да предоставят
заеми и лизинги на МСП. Този инструмент
също така предлага и секюритизацията на
портфейлите с дългово финансиране на
МСП. Посредством Капиталовия механизъм за растеж на програмата (COSME
EFG) се инвестира и във фондове за рисков
капитал и дялово участие, които осигуряват финансиране за МСП основно по време
на разширяването и растежа им. Програма
COSME надгражда Рамковата програма за
предприемачество и иновации (CIP) (20072013), с която бяха усвоени кредити в
размер на почти 21 млрд. евро и привлечени инвестиции за над 3 млрд. евро към
почти 400 000 европейски МСП.
За достъп до европейско финансиране
представителите на бизнеса може да се обръщат към съответните финансови институции: http://www.access2finance.eu/.
За контакти: ЕИФ: David Yormesor,
tel.: +352 42 66 88 346, d.yormesor@eif.org
НГФ: Eлица Иванова, tel.: +3592 9306
361; ivanova.e@bdbank.bg
ЕK: Enda McNamara, tel.: + 32 (0)2 29
64 976, enda.mcnamara@ec.europa.eu

