
 

 
Цветан Симеонов: Необходимо е държавата да се превърне в пример за 
изряден платец 
 
София. Необходимо е държавата да се превърне в пример за изряден платец, според 
председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.  
В интервю за Агенция „Фокус”  той заяви, че това означава както своевременно 
връщане на данъчен кредит, така и извършване на плащания за проектите, за 
обществени поръчки, които са изпълнени.  
Тласък на икономиката ще даде и облекчаване на административните тежести.  
Изключително важен въпрос от компетенцията на правителството е да се ускорят 
всички мерки, които ще доведат до по-широкото използване на европейските 
програми.   
„Заради формалностите, заради това, че нямаше прозрачност в последните години 
фирмите бяха обезкуражени да пишат въобще проекти и даже в по-сложните условия 
на получаване на кредит, голямата част от тях предпочитат да търсят кредит чрез 
банките вместо да кандидатстват за пари от еврофондове. Основното е, че се забавят 
срокове, има усложнени процедури и най-важното - получават сигнали от свои 
партньори, колеги, които вече са спечелили проекти, които са ги осъществили и на 
които плащанията им се бавят и не им се връщат”, каза Симеонов. Особено тежко е 
това забавяне, в случаите, когато резултатът от проекта е приет, след като фирмите 
със свои или с привлечени средства от кредити са финансирали съответното 
мероприятие.  
В бюджета тази година по наша информация  за Изпълнителната агенция за малките и 
средните предприятия не бяха предвидени средства за участие на български фирми в 
панаири и изложби зад граница от предишното правителство или ако са предвидени, 
са били символични. На практика тази година за българските фирми няма да има 
възможност да участват в панаири и изложби зад граница при положение, че най-
много се нуждаят от тази възможност и от нови пазари и партньори в условия на 
криза, посочи председателят на Българската търговско-промишлена палата.  
Веселина ЙОРДАНОВА  
  
  
 
 
 
14 август 2009 | 15:58 http://focus-news.net/?id=n1240196
 
 

Всички права запазени - Информационна агенция "ФОКУС" 

 


