Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българска национална телевизия
√ България е на първо място в Европейския съюз по дял на сивата икономика
България е на първо място в Европейския съюз по дял на сивата икономика. “Невидимите работници” у нас са 32% от
всички работещи, сочат проучвания на бизнеса и синдикатите. Според синдикатите, увеличаването на минималната
работна заплата и на осигурителните прагове ще пресече явлението. Бизнесът опонира, че в период на криза мярката ще
има обратен ефект.
Макар че от години се говори за спад на сивата икономика у нас, процентът остава висок – 32%, при средно 40% в
световен мащаб.
У нас работещите са около 2 300 000, но е трудно да се каже колко точно от тях са в сивия сектор, тъй като има различни
форми на неформална заетост.
Според експерти, най-разпространената форма на неформална заетост е работата без трудов договор. Което ощетява и
работника, защото не се осигурява, и бюджетът, в който не постъпват осигурителни вноски.
От години вече е масово явление работещи и работодатели да подписват фиктивни трудови договори, при които в
договора се вписва една сума като възнаграждание, а реално работникът получава съвсем друга.
Проучванията сочат, че най-много “невидими работници” има в малките и средни предприятия. Какво предлагат
синдикатите, за да се реши проблема:
Мирослав работи в строителството от 2 години. Не се осигурява и не плаща данъци.
Мирослав Бакалов, строителен работник: “90% от всички мои набори работят в сивия сектор – без осигуровки, без
възможност на трудов договор. И то просто поради липсата на възможността да работят с договор и знаят, че ако не се
примиряват, просто ще останат без работа”.
За да излязат на светло невидимите работници, КНСБ предлага постепенно увеличаване на минималната роботна
заплата, докато достигне 562 лв. Толкова, според синдикатът, е минималната издръжка на живота у нас. КНСБ предлага
още: увеличаване и на минималните и максимални осигурителни доходи.
Пламен Димитров, президент на КНСБ: ”В България зависимостта между увеличението на МРЗ и нискоквалифицираната
заетост е позитивна. По този начин пращам много поздрави на всичките икономисти от всички пазарни институти и
всички останали такива. Това е доказано емпирично и който не го вижда и не иска да го приеме, е глух и сляп”.
От Асоцицаията на неформалните работници не са убедени в ползите от това. Те предлагат друго: 5 години преходен
период на изсветляване, в който неформално работещите да се осигуряват на по-нисък праг.
Виолета Златева, предс. на Асоциацията на неформалните работници: “Не можем един самонает надомен работник,
който един месец изкарва 200 лева, а друг месец може да не изкара нищо, да поискаме той постоянно да се осигурява на
този висок осигурителен праг”.
Според Златева, отпускането на нисколихвени кредити за малки и средни предприятия също ще стимулира работещите
да излязат на светло. А повечето от тях са именно в малки фирми, които не могат да си позволят високи разходи за труд.
Работодателите смятат, че увеличаването на МРЗ в период на криза ще даде обратния ефект, увеличаване дела на сивата
икономика, тъй като в такъв период разликата между МРЗ и СРЗ се стеснява и това е мотив работник и работодател да
подпишат споразумение за работа на тъмно. Те предлагат договаряне на МРЗ по браншове.
Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал в България: ”Не административното ѝ определяне с
постановление на МС, а договаряне на РЗ в зависимост от обективни показатели, в зависимост от изменение на иконом.
показатели на икономиката. Същото важи и за договарянето на МОП. Също така и с вариант за договаряне на МРЗ по
региони, тъй като не е без значение къде оперира икономически едно предприятие. Дали във Видин, дали в София”.
По оценки на бизнеса, бюджетът губи годишно около 10 млрд. лева от сивата икономика.
Видеото може да видите тук.
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Вестник Капитал Daily
√ Законът за земя удари борсови дружества, оценени на над 1.5 млрд. лв.
Срещу жестоките глоби се обединиха бизнес организации, БФБ и работодатели
Публични компании с обща пазарна капитализация от над 1.5 млрд. лв. ще бъдат засегнати от приетите от парламента
санкции за притежаване на земеделска земя от чужденци. Това е изчислението на изпълнителния директор на
Българската фондова борса (БФБ) Иван Такев по повод приетите от парламента законови промени преди седмица.
Извадката включва около 15 големи дружества, които са и собственици на повече от 500 хил. дка земя. Пазарната им
стойност формира над 20% от капитализацията на борсата, която е около 7.1 млрд. лв. Сред тях има както фондове за
земя, така и фирми от секторите на земеделието, козметиката, химическата промишленост, фармацията, недвижимите
имоти.
Всички те ще дължат 100 лв. глоба за всеки притежаван декар, ако сред акционерите им има дори един чужд (извън ЕС).
Публичните компании няма как да контролират това, тъй като по закон акциите им се търгуват свободно на капиталовия
пазар.
Според Иван Такев мярката ще е удар по цялостната дейност на борсата и ще откаже много потенциални инвеститори в
новата процедура за приватизация на БФБ.
От своя страна организации на бизнеса и на публични дружества окачествиха промените като лобистки и не изключиха те
да са насочени срещу конкретни компании. Според тях ударът е както срещу капиталовия пазар, така и срещу този на
земеделска земя.
Без вина виновни
Забраната за притежаване на земя от граждани и фирми с регистрация извън ЕС или в офшорна зона влезе в сила с
промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи миналата година. С текстовете те бяха лишени от
тази възможност не само пряко, но и косвено – през участието си в местни компании.
Преди седмица пък депутатите приеха глоби за въпросните компании, ако допуснат "забранени" акционери или
съдружници сред собствениците си – 100 лв./дка при първо нарушение и 300 лв./дка при повторно. Те влизат в сила от 1
май, т.е. засегнатите дружества имат по-малко от три месеца да реагират.
От асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (БАДСИЦ) коментират, че в случая техните членове ще
бъдат санкционирани, без да носят вина, тъй като с поведението си не нарушават закона. Това ще предизвика съдебни
дела, включително и в международни съдилища, и твърде вероятно много от санкциите ще паднат.
Въпреки това заплахата за бизнеса на много публични дружества и на техните акционери са сериозни. Председателят на
БАДСИЦ Маню Моравенов изчисли, че фирма със 100 000 дка земя може да бъде глобена последователно с 10 млн. лв. и
с 30 млн. лв. Така за броени месеци тя може да бъде докарана до фалит.
Под най-силен натиск ще са търгуваните на борсата фондове за земеделска земя, но големи собственици на
обработваеми площи са и земеделски компании, също производители на козметика като "Българска роза Севтополис",
"Лавена" и др.
За част от тези дружества изходът ще е да преструктурират бизнеса си, но фондовете за земя са тласкани директно към
разпродажба на портфейлите си.
"Няма компания, чието ръководство да допусне фалит, и ще се наложи бърза продажба на земи. Това бяха лобистки
поправки и вероятно целяха именно това", коментира Камен Колчев, изпълнителен директор на "Елана холдинг" и член
на ръководството на КРИБ.
По думите му обаче с подобни законови текстове се съсипват най-светлите и най-добре работещи дружества в България.
Председателят на БАЛИП Любомир Бояджиев вижда негативния ефект в две посоки – спад в цените на акциите и в
цените на земеделската земя.
В първия случай щетите ще са не само пряко за компаниите, които притежават земя, но и за техните акционери. Сред
най-големите са пенсионните фондове, които също сигнализираха, че са сред най-засегнати инвеститори на БФБ от
законовите промени. "Очевидно при гласуваните промени в закона за земеделската земя аграрният подход е надделял
над правните аргументи", коментира председателят на инвестиционния комитет на асоциацията на пенсионните
фондове Милен Марков.
На пазара на земеделска земя щетите също ще са сериозни. Като се има предвид, че годишният му оборот е от 1-1.2 млн.
дка, дори половината от посочените по-горе 500 хил. дка да бъдат пуснати за продажба, те ще го наводнят с предлагане.
Освен това прехвърлянето на такова количество обработваеми площи е процедурно невъзможно за два-три месеца, тъй
като за всеки отделен парцел са необходими скица, нотариален акт и набор от документи.
Реакциите
Първата реакция на бизнес и работодателските организации след промените в закона за земеделска земя е изпращането
на писмо до президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и всички заинтересовани
институции.
Предложенията в него не са нови: иска се изключване на публичните компании от обхвата на закона или поне
ограниченията в него да важат само за мажоритарните им собственици.
Подобен текст вече фигурираше в проекта за промени в нормативния акт, но беше премахнат миналата седмица на
второ четене в комисията по земеделие. По този повод Камен Колчев, който е присъствал на заседанието, с ирония
коментира, че вероятно не е успял да обясни добре на депутатите що е то публично дружество.
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"В България законите се приемат без оценка за въздействието. Често се внасят от група депутати, които защитават
лобистки интереси и между първо и второ четене се предлагат текстове, които водят до съществени изменения", посочи
и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов.
От Българската стопанска камара също декларираха, че са притеснени от практиката да се внасят законови промени без
оценка за въздействието им. От организацията смятат, че щетите ще са не само пряко за акционерите в засегнатите
публични дружества, но и за фиска като цяло, тъй като закриването или посивяването на бизнеси води и до по-малко
данъци.
На тези аргументи за момента реакцията на депутатите е вяла. Председателят на комисията по земеделие Румен Христов
(Реформаторски блок) не отговаряше на телефона си. Не е ясно дали вносителите от ГЕРБ и БСП ще направят стъпки в
исканата от бизнеса посока.
"Този въпрос подлежи на обществено обсъждане", коментира депутатът и член на земеделската комисия Мария Белова
(ГЕРБ), която е съавтор на поправките в закона. Тя каза още, че ще се запознае с аргументите на организациите, след
което ще изрази становището си.
Откровено негативна е реакцията на ДПС, по чието искане срокът за глоби на собствениците на земя бе изтеглен от 1
октомври на 1 май. Според стенограма от пленарната зала поправката е предложена от пловдивския депутат Венцислав
Каймаканов с аргумента, че по-дългият срок за действие е в услуга на "три-четири български компании, публични
дружества". Каймаканов смята, че тези компании имат повече от два месеца да се пререгистрират, а удължаването на
срока за влизане в сила на санкциите до 1 октомври ще е "проява от страна на Народното събрание на недопустима
толерантност спрямо вече противозаконно поведение на определени лица и фирми, които вече повече от девет месеца
продължават да не спазват закона само защото до момента няма санкционен режим".
Вестник Сега
√ 6 бизнес организации оспорват промените в закона за земята
Бизнесът видя риск от нарушаване на инвестиционната среда у нас заради промените в Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи. Той предвижда налагане на санкции на офшорни собственици на ниви, както и на
собственици с чуждестранно участие извън Европейския съюз (ЕС). Законът беше окончателно приет миналата седмица и
ще влезе в сила от 1 май. За притежание на 1 декар земя от офшорк, дружествата ще бъдат глобявани със 100 лева.
Според бизнеса това ще подкопае доверието на инвеститорите към българските институции. Организациите предвиждат
и загуби за пенсионно-осигурителната система, тъй като част от финансовите им средства са инвестирани в акции на
компании на Българската фондова борса (БФБ). "Защо караме най-светлите дружества на България да започнат да крият
част от бизнеса си", запита Камен Колчев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). В
закона не е отчетена една съществена особеност на този тип търговски дружества - акциите им са свободно
прехвърляеми по силата на закон, обявиха вчера на пресконференция 6 бизнес организации. Любомир Бояджиев от
Асоциацията на инвестиционните посредници обясни, че дори една акция да бъде купена от чужденец, компанията
влиза в нарушение.
Tази промяна засяга десетки публични дружества, търгувани на БФБ, с над 1.5 млрд. лв. капитализация от всички
икономически сектори - земеделие, енергетика, фармация, химическа промишленост, металургия, хранително-вкусова
промишленост, туризъм, обясни изпълнителният директор на БФБ Иван Такев. Според него текстовете засягат не само
земеделските и дружествата със специална инвестиционна цел, но и всяка една компания, решила да интегрира земя в
бизнеса си.
Организациите са решили да изпратят писмо до президента, председателя на Народното събрание, председателите на
парламентарните комисии, омбудсмана и до политици, за да алармират за проблема. Те предлагат разпоредбите да се
прилагат за публични дружества само в случай че някое от лицата, упражняващи контрол като мажоритарен собственик,
е с регистрация извън ЕС или в офшорна зона.
Вестник Преса
√ Бизнесът иска промени в закона за земеделските земи
Причината е, че от първи май влизат в сила текстове, според които офшорни компании ще бъдат санкционирани, ако са
акционери в дружества, собственици на земи
Бизнесът съзира риск в закона за земеделските земи и иска да се направи промяна.
Компании с капитал над 1.5 милиарда лева могат да изгубят бизнеса си заради законови промени. За това сигнализираха
представители на работодателските организации и Българската фондова борса, предаде Дарик.
Причината е в промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, приети окончателно от
парламента миналата седмица. Според тях от 1 май наличието дори на един акционер или съдружник с регистрация
извън ЕС или в офшорна зона сред собствениците на дадена компания ще води до парична санкция за притежаваните от
нея обработваеми площи. При това не еднократно. Текстовете предвиждат за първо нарушение глоба от 100 лв. на
декар, за повторно - 300 лв. на декар, и така всяко тримесечие до отстраняване на нарушението.
Инвеститорите алармираха, че трите месеца гратисен период, даден да се промени собствеността на земята при
завареното положение, е крайно недостатъчен. Какви са рисковете за бизнеса от промените в закона, обясни Камен
Колчев от УС на КРИБ:
3

„Говорим за дружества с установени традиции в България, на които по една или друга причина им се налага да ползват
земеделска земя. Никой не може да каже кога един-единствен акционер извън ЕС ще купи една акция. И когато това се
случи, аз съм убеден, че вече има такива инвеститори, те са много малко, те са десети от процента, но ги има и по този
начин дружествата попадат под ударите на закона".
КРИБ е предложил поправка в закона, която е била подкрепена от определени депутати и включена в текста, гледан от
земеделската комисия и там вследствие на възражения от комисията, тя е отпаднала, обясни Колчев.
Големите организации, които алармираха за проблема, ще предложат отново поправката в закона, така че публичните
компании да бъдат изключени от списъка на чуждите лица, които не могат да притежават земеделска земя у нас, или да
бъде въведен специален праг, под който ще могат да работят на българския пазар.
mediapool.bg
√ Заради законови промени: Компании губят бизнеса си заради ограничения за собственици на ниви
Нови разпоредби ще доведат до поевтиняване на земята, поставят под риск успешната приватизация на
фондовата борса
Публични компании могат да загубят бизнеса си или да бъдат принудени да разпродават земеделски земи и така да
подбият цените на нивите. Причината са приети през миналата седмица законови промени, с които се въвеждат глоби за
чужденци от страни извън ЕС и офшорни компании, които притежават земя у нас.
Тази разпоредба удря и дружествата със специална инвестиционна цел и всички публични компании, които притежават
земя. Причината е, че те се търгуват на борсата и няма как покупката на техни акции от офшорни дружества и граждани
от трети страни да бъде забранена или контролирана. Дружествата не могат да накарат и такива собственици на акции да
ги продадат, за да избегнат глобите. За това алармираха Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел,
работодателски организации, организациите на инвестиционните посредници и на публично търгуваните дружества, на
пенсионно-осигурителните дружества и Българската фондова борса (БФБ).
Според тях разпоредбата ще засегне компании с 1.5 млрд. лв. пазарна капитализация, които притежават около 500 000
дка земеделски земи. Според закона, ако сред акционерите на тези дружества има хора или фирми от трети страни или
офшорни зони, те нарушават Закона за земеделските земи. Компаниите имат срок до 1 май да се поправят. Ако не го
направят ще бъдат глобени със 100 лв. за всеки притежаван декар нива. Санкцията е три пъти по-висока при второ
нарушение.
Инвеститорите алармираха, че трите месеца гратисен период, даден да се промени собствеността на земята, е крайно
недостатъчен. Освен това се удрят дружествата със специална инвестиционна цел, които заедно с пенсионните фондове
са основни играчи на капиталовия пазар у нас.
"При притежавани 500 000 декара общият размер на глобите, които може да бъдат наложени по този закон,
първоначално ще е 50 млн. лв., а в последствие 150 млн. лв.", заяви Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.
Според Камен Колчев, изпълнителния директор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг" и представител на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), ако законът остане непроменен, засегнатите компании ще бъдат
принудени или да затворят бизнеса си, или да продадат земята, която притежават. "Заради промените и цените на
земята, и на акциите на тези компании ще започнат да падат", коментира Любомир Бояджиев от Асоциацията на
инвестиционните посредници. Поевтиняването на нивите реално ще облагодетелства големите фондове за земя с
български собственици.
"От това индиректно сред най-засегнатите акционери ще са и пенсионните дружества", допълни Милен Марков от
организацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Той коментира, че „аграрният подход при
приемането на законопроекта е надделял над правната рамка“.
Според Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал всичко това ще осуети успешната продажба на
Българската фондова борса, която отново е на дневен ред. "В рамките на два месеца от Народното събрание бяха приети
закони, които поставят под риск съществуването на два основни участника на фондовия ни пазар - пенсионните
компании и дружествата със специална инвестиционна цел. Всичко това ни навежда на мисълта, че атаките срещу
Българска фондова борса и публичните компании имат користна цел - приватизация на Българска фондова борса от
определен инвеститор и на по-ниска цена", коментира той. Подобно мнение изрази и Иван Такев.
За да се избегнат тези проблеми, организациите предлагат публичните компании да бъдат изключени от списъка на
чуждите лица, които не могат да притежават земеделска земя у нас.
profit.bg
√ Законовите промени поставят на колене пазара на акции и на земя
Последните изменения в закона предвиждат санкции за публичните компании, които притежават земеделска земя и
чиито акционери (граждани и фирми) са регистрирани в държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство или в офшорни зони. Виж още: От първи май солени глоби за офшорки със земя Гласуваните текстове
нарушават редица нормативни документи, европейски директиви и правилника на БФБ и предвиждат санкциониране на
публичните дружества за функции, които те реално няма как законово да упражняват. Tази промяна засяга десетки
публични дружества, търгувани на БФБ, с над 1.5 млрд. лв. капитализация от всички икономически сектори - земеделие,
енергетика, фармация, химическа промишленост, металургия, хранително-вкусова промишленост, туризъм и др. Това бе
основната теза на участниците в пресконференцията „Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските
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земи застрашават капиталовия пазар в България“. В нея участие взеха Иван Такев - изпълнителен директор на БФБ;
Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ; Милен Марков - член на УС на БАДДПО; Любомир Бояджиев председател на БАЛИП; д-р Маню Моравенов - председател на БАДСИЦ; Петко Кръстев - председател на БАУД. „Във
връзка с новите промени, ние предлагаме конкретен текст, който изключва публичните дружества от търговците, които
биха могли да бъдат санкционирани, ако техни собственици са лица, които влизат в горепосочените законови промени“,
се каза в общото изявление на участниците. „Според нас има една-единствена хипотеза, при която публично дружество
би могло да понесе вина, евентуално да бъде санкционирано, и това е ситуацията, при която публично дружество е
контролирано от лице, на което е забранено да притежава земеделска земя, по смисъла на гореописаните промени.
Нашето предложение е санкции да се налагат само в този случай“. „Ако промените бъдат приети в настоящия им вид, ще
закрием български производства, с които се гордеем, с една поправка на закона“, коментира Камен Колчев, председател
на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг. „Това не е поправка от вчера, а от преди повече от една година.
Всички български курорти - Албена, Пампорово и др., притежават земи. Ето няколко примера, които или трябва да
затворят бизнеса, или да продадат земите си, защото ще попаднат под ударите на зокана. Това не е отношение към
работещи български бизнеси и това е нашата позиция“, допълва още Колчев. Прехвърлянето на земеделска земя не е
като прехвърлянето на акции, се казва още в изявлението. Прехвърлянето става в нотариална сделка, плащат се доста
разходи. За един декар земя се изискват същите документи, като за една офис-сграда. Представете си как за 1000 декара
земя се изискват стотици страници документи за изповядване на една такава сделка. Това, най-малко като технически
труд и време, е доста. Не е редно нито един пазар да се поставя под натиск. Това противоречи на пазарната логика. В
момента се поставят на натиск два пазара - пазара на земеделска земя и пазара на акции. Ако тази законодателна
промяна остане, двата пазара за дълго време ще бъдат сериозно засегнати, смятат специалистите. Ще има низходящ
натиск върху цената на земята и пазара на акции. Ако имате примерно 8 000 декара при среден парцел от 8 декара,
трябват 1000 сделки. Това са 1000 нотариална акта, 1000 скици и т.н. От повече от година няма поддържащи фирми,
тоест дори и да искате да извадите актуална скица, без която не можете, вие няма как да го направите. В повече от
половината землища няма подобни назначени фирми, припомнят още специалистите. Законът регламентира това, че
чужди лица не могат да притежават земеделска земя. Ние по принцип не сме срещу закона. Той обаче е така
формулиран, че публичните дружества попадат под ударите му. Предложението на участниците в пресконференцията е
да се създават се нови ал. 9 и ал. 10 към чл. 3 със следното съдържание: "(9). Ограниченията по чл.3, ал.7, т.1 и т.2 не се
прилагат за публични дружества, акциите на които се търгуват на регулиран пазар в държава-членка на Европейския
съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар,
включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и същите
дружества и техните акционери са разкрили изискуемата информация в това число и за дялово участие по реда на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и действащото в Република България законодателство. (10)
Ограниченията по чл.3, ал.7, т.1 и т.2 се прилагат за публични дружества по ал. 8 в случай, че някое от лицата
упражняващи контрол по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа върху тези дружества е лице по
чл.3, ал.7, т.1 и/или т.2." Ако не бъдат приети тези доуточнения, директното и буквално тълкуване могат да доведат до
доста сериозен проблем. Нашето лично мнение е, че трябва да се направят необходимите корекция, за да се премахне
този непреодолим проблем пред публичните дружества, посочват още от специализираните организации. Освен това
нашата теза е, че публичните дружества нямат вина и тъй като нямат вина, те не могат да бъдат санкционирани, дори и
да останат в сила тези разпоредби, смятат още пазарните специалисти.
investor.bg
√ Публичните дружества скочиха срещу новите санкции за собствениците на ниви
Публично търгуваните компании няма как да контролират кой купува акциите им
Публичните дружества да бъдат изключени от новите постановки в Закона за собствеността и ползването на земеделски
земи, които предвиждат налагането на санкции на офшорни собственици на ниви, както и на собствениците с
чуждестранно участие извън Европейския съюз (ЕС). За това настояват Асоциацията на дружествата със специална
инвестиционна цел, работодателски организации, организациите на инвестиционните посредници и на публично
търгуваните дружества, на пенсионно-осигурителните дружества и Българската фондова борса (БФБ).
Припомняме, че през миналата седмица парламентът прие промени в Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, с които се въвеждат санкции в размер на 100 лева на декар притежавана от офшорка земеделска земя
от 1 май. Ако дружеството не отстрани нарушението, след три месеца се предвижда санкцията да се утрои, т. е. става 300
лева на декар.
Като цяло забраната на чужди лица извън ЕС и офшорки да придобиват земи беше въведена в законодателството още
през миналата година. Тогава обаче не бяха предвидени санкции.
При дискусиите между първо и второ четене на закона в парламентарната комисия по земеделие депутатът и
председател на комисията Румен Христов предложи публичните дружества да бъдат изключени от разпоредбите, но не
намери подкрепа сред политиците.
Текстовете засягат не само дружествата със специална инвестиционна цел, но и всички публични компании, които
притежават земя поради някаква причина, обясни на пресконференция днес изпълнителният директор на БФБ Иван
Такев. Например компании, които оперират в химическата индустрия, но притежават земя, също попадат в разпоредбите
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на закона, както и курортите, които са листнати на борсата. Същевременно публичните дружества нямат контрол над
това кой купува акциите им.
Организациите са решили да изпратят писмо до президента, председателя на Народното събрание, председателите на
парламентарните комисии, омбудсмана и различни политици, за да алармират за проблема.
Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг, който представляваше Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) на пресконференцията, посочи, че на практика публичните
компании са изправени пред перспективата или да затварят бизнеса си, или да продават земя.
Любомир Бояджиев от Асоциацията на инвестиционните посредници допълни, че не е редно нито един пазар да се
поставя под натиск, тъй като заради промените на практика и цените на земята, и цените на акциите на публичните
компании ще започнат да падат. От това индиректно сред най-засегнатите акционери ще са и пенсионните дружества,
допълни Милен Марков от организацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Той коментира, че
„аграрният подход при приемането на законопроекта е надделял над правната рамка“.
Според данни, представени от Иван Такев, публични компании в България притежават над половин милион декара земя.
Пазарната капитализация на тези дружества възлиза на над 1,5 млрд. лева при пазарна капитализация на компаниите на
основния пазар от 7,1 млрд. лева. Същевременно глобите са такива, че българските компании трудно биха си ги
позволили, а няма механизъм, по който да принудят акционерите си, попадащи в забранителния списък, да продават
акции.
Такев предупреди, че при наличието на подобни разпоредби, които влияят в огромна степен на публично търгувания
бизнес у нас, трудно би се намерил инвеститор, който да участва в процеса по приватизация на държавния дял в БФБ и
Централния депозитар.
Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов коментира, че
капиталовият пазар по принцип е огледало на държавата и навсякъде законодателите се стремят да го развиват.
Същевременно според него в България се приемат закони без оценка на въздействието им върху средата, нормативни
промени се предлагат от групи депутати или отделни народни представители, които защитават лобистки интереси,
заобикаля се съгласуването на законови промени в Тристранния съвет, ако те оказват съществено влияние върху
социално-икономическата среда. Редовно се правят и законови промени между първо и второ четене на законопроекти
в парламента, с което основно се променя целта на гласуваните закони.
infostock.bg
√ Промени в собствеността на земята могат да доведат до фалит на компании
Заради законови промени в собствеността на земята компании с капитал над 1.5 милиарда лева могат да изгубят
бизнеса. За това сигнализираха представители на работодателските организации и Българската фондова борса,
съобщават от БНР. Проблем създават глобите, които се налагат на чужди граждани или фирми, ако притежават
земеделска земя у нас.
Инвеститорите алармираха, че трите месеца гратисен период, даден да се промени собствеността на земята при
завареното положение, е крайно недостатъчен. Освен това се удрят дружествата със специална инвестиционна цел,
които заедно с пенсионните фондове са основни играчи на капиталовия пазар у нас.
Глобите, които ще бъдат наложени на публичните дружества с чужда собственост, са за 100 лева на декар при първо
нарушение и три пъти по-висока глоба при второ нарушение.
При притежавани 500 хиляди декара общият размер на глобите, които биват налагани от този закон, означава
първоначално да се плати глоба от 50 милиона лева, а в последствие 150 милиона лева, тъй като глобата се утроява след
три месеца, ако не е отстранено съответното нарушение, заяви Иван Такев, изпълнителен директор на Българската
фондова борса.
Казусът коментира и Добрин Иванов от Асоциацията за индустриален капитал: От няколко години говорим за
приватизация на Българска фондова борса и се надяваме да се появи стратегически инвеститор, който да е с безспорна
репутация, ресурси и ноу-хау и който да развие Българската фондова борса. А в рамките на два месеца от Народното
събрание бяха приети закони, които поставят съществуването на два основни участника на фондовия ни пазар пенсионните компании и дружествата със специална инвестиционна цел. Всичко това ни навежда на мисълта, че атаките
срещу Българска фондова борса и публичните компании имат користна цел - приватизация на Българска фондова борса
на определен инвеститор и на по-ниска цена.
Организациите предлагат публичните компании да бъдат изключени от списъка на чуждите лица, които не могат да
притежават земеделска земя у нас, или да бъде въведен специален праг, под който ще могат да работят на българския
пазар.
darikfinance.bg
√ Кой иска да купи БФБ на безценица?
Докато държавата се подготвя за приватизацията на БФБ, депутатите правят всичко възможно, за да отблъснат
инвеститорския интерес и да понижат цената на фондовия пазар.
Компании с капитал над 1.5 милиарда лева могат да изгубят бизнеса си заради последните законови промени, съобщава
БНР.
Проблем създават глобите, които се налагат на чужди граждани или фирми, ако притежават земеделска земя в България.
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Според инвеститорите трите месеца гратисен период, даден да се промени собствеността на земята при завареното
положение, е крайно недостатъчен. Освен това се удрят дружествата със специална инвестиционна цел, които заедно с
пенсионните фондове са основни играчи на капиталовия пазар у нас.
Глобите, които ще бъдат наложени на публичните дружества с чужда собственост, са от 100 лева на декар при първо
нарушение и три пъти по-високи при второ. Законът на практика забранява чуждестранните инвестиции в тези компании,
чиито акции се търгуват на фондовия пазар.
"При притежавани 500 хиляди декара общият размер на глобите, които биват налагани от този закон, означава
първоначално да се плати глоба от 50 милиона лева, а в последствие 150 милиона лева, тъй като глобата се утроява след
три месеца, ако не е отстранено съответното нарушение", коментира пред БНР Иван Такев, изпълнителен директор на
Българската фондова борса.
Според Любомир Бояджиев, представител на инвестиционните посредници, спазването на текстовете от закона,
забраняващи на граждани и фирми извън Европейския съюз да притежават земеделска земя в България, е невъзможно
за публичните дружества.
Така законът се явява пречка и за всяко едно дружество, което иска да вложи пари в обработване на земеделски земи в
България. То няма как да набере капитал от фондовия пазар.
Инвеститорите считат, че законодателните промени ще доведат до разпродажба и до срив на цените на земеделските
земи.
Казусът коментира и Добрин Иванов от Асоциацията за индустриален капитал, според когото новият закон удря директно
по процедурата за приватизация на БФБ.
"От няколко години говорим за приватизация на Българска фондова борса и се надяваме да се появи стратегически
инвеститор, който да е с безспорна репутация, ресурси и ноу-хау и който да развие Българската фондова борса. А в
рамките на два месеца от Народното събрание бяха приети закони, които поставят съществуването на два основни
участника на фондовия ни пазар - пенсионните компании и дружествата със специална инвестиционна цел. Всичко това
ни навежда на мисълта, че атаките срещу Българска фондова борса и публичните компании имат користна цел приватизация на Българска фондова борса на определен инвеститор и на по-ниска цена", смята Иванов.
money.bg
√ Законов катаклизъм дебне търговците на земеделска земя
Търговците на земеделска земя са на път да се сблъскат със законодателен катаклизъм, който ще нанесе сериозни щети
и който не се покрива от нито един застраховател. Така накратко може да бъде обобщена ситуацията за публичните
дружества, собственици на земя, които според приетите от парламента миналата седмица законодателни промени ще
плащат високи глоби, ако имат за акционер дружество, регистрирано в страна извън ЕС.
Става дума за Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чиито приети текстове от Народното събрание
миналата сряда регламентираха налагането на санкция при наличието дори на един акционер или съдружник с
регистрация извън ЕС или в офшорна зона сред собствениците на дадена компания ще води до парична санкция за
притежаваните от нея обработваеми площи. При това не еднократно. Текстовете предвиждат за първо нарушение глоба
от 100 лв. на декар, за повторно - 300 лв. на декар, и така всяко тримесечие до отстраняване на нарушението.
Именно тези промени събраха на спешна пресконференция представители на капиталовия пазар, сред които
ръководството на Българска фондова борса, бизнес организации, пенсионни фондове и др. Причината: при сегашната си
формулировка на закона глоба трябва да отнесат и всички публично търгувани компании, които имат в активите си
някаква земя и които имат сред акционерите си дори един, регистриран на британския остров Ман например.
„Промените създадоха неописуем проблем", коментира д-р Маню Моравенов, председател на БАДСИЦ. Според него
това е така, защото публичните дружества издават свободно прехвърлими акции и никой не може да контролира тяхната
покупка, съответно и акционерите на дадено дружество. Така, ако някой от цитираните в закона компании извън ЕС купи
дял от българско публично дружество, то автоматично трябва да бъде глобено за цялата земя, която притежава.
Според изпълнителния директор на Българска фондова борса Иван Такев промените засягат не само компаниите,
специализирани в продажбата на земеделска земя, но и всяко едно дружество, които има включено в производството си
подобна недвижима собственост.
И тук е мястото за бърза справка: по данни на БФБ публичните дружества управляват около 500 хиляди декара земя, като
общата стойност на тези дружества е 1.5 милиарда лева. Шансът сред тях да има чужди собственици извън ЕС е повече от
голям.
С подобни разпоредби няма да се намери инвеститор за приватизацията на БФБ, каквото намерение има
правителството, констатира още Такев. Според него подобно вмешателство на капиталовия пазар може единствено да
отблъсне потенциалните инвеститори.
На същото мнение е и Камен Колев от КРИБ, според когото най-прозрачните дружества в страната, публичните, ще бъдат
принудени да крият активи в чужбина, за да се спасят от санкции.
„Законът се променя без оценка на въздействието му", допълва от своя страна Добрин Иванов, изпълнителен директор
на АИКБ.
Всички експерти са на едно мнение по отношение на рисковете от законодателните промени за капиталовия пазар.
Според тях санкциите хем ще изсмучат от една страна средства от него, хем ще започне масово разпродаване на земи,
което ще свали както тяхната цена, така и на управляващите ги дружества. Иначе казано: капиталовият пазар ще тръгне
надолу и ще повлече всички инвеститори, сред които са и българските пенсионни фондове.
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Ето защо бизнесът предлага законодателна промяна, която да изключи публичните дружества от новите законодателни
разпоредби. „Ние подкрепяме измененията на закона", казва д-р Маню Моравенов, според когото тук става дума за
нужда от включването в промените на допълнителна поправка, която те вече са подготвили и изпратили до парламента.
Така, въпреки че промените вече са приети, реалното прилагане на санкциите започва от началото на май, което дава
достатъчно време за приемането на предложенията.
farmer.bg
√ Законът срещу покупката на земя от офшорки ще потопи два важни пазара – с акции и със земеделски имоти
Приетите през миналата година помени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, които ще влязат в
сила от май тази година, ще окажат унищожителен натиск върху два важни бизнеса, с които са свързани редица
български компании. Това обявиха представители на шест бизнес организации, представяйки негативите, които бизнесът
ще понесе поради нормативните промени. Преблемът беше представен на извънредна пресконференция днес, в която
участваха ръководители на Българска фондова борса - София АД (БФБ), Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО),
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел
(БАДСИЦ) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).
Поправките въвеждат санкции за публичните компании, които притежават земеделска земя и чиито акционери
(граждани и фирми) са регистрирани в държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство
или в офшорни зони. Мотивът на вносителите беше, че по този начин бизнесът щял да излезе на светло и щели да се
поставят бариери срещу появата на спекуланти извън Европейския съюз, които да изкупят българската земя. Самият текст
обаче се оказва унищожителен за редица български публични компании, които притежават огромни количества земя и
само поради факта, че като акционери при тях участват и чужденци, ще бъдат принудени да разпродават земята си, което
би било пагубно за тях, обясняват експертите.
Пример за косвените последици от тези промени даде Камен Колчев от "Елана", който припомни, че публичаната
компания "Българска роза", която разполага с огромни по размер розови градини, трябва да прекрати бизнеса си и да
разпродаде тези имоти само защото законодателят е подготвил подобен закон. Известно е, че на фондовата борса всеки
ден става търговия с акции на публични компании и ако офшорна фирма купи минимален пакет, това означава, че тези
компании автоматично ще бъдат санкционирани за това, посочи и изпълнителният директор на борсата Иван Такев.
Още с приемането на поправките през 2014 г. представителите на публичните компании протестираха пред тогавашното
министерството финансите, изтъквайки мотивите, че текстовете нарушават редица европейски директиви, както и
правилника на българската борса, припомни Маню Моравенов, председател на Българската асоциация на дружествата
със специална инвестиционна цел. След наскоро оповестения размер на санкциите бизнесът разбра, че за притежание
на 1 декар земя от офшорка, дружествата ще бъдат глобявани със 100 лева, което ще унищожи бизнес с размер на
активите приблизително 1,5 млрд. лева, посочи още Такев. В момента около 9 са публичните комапнии със земеделска
земя, които търгуват на борсата.
От асоциациите повторно отправят искане за среща с управленците от финансовото министерство, за да бъдат изяснени
юридическите последици от въвеждането на тези промени. Бизнесът настоява за законови корекции, които да изключат
публичните компании от подобни санкции, обясни и Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на
индустриалния капитал в България. Той припомни, че може да се постави и лимит за дялото участие на офшорните
компании в дадено дружество.
Представителите на капиталовия пазар са категорични, че този закон е неработещ. Камен Колчев припомни, че дори
фондовете за земеделска земя да започнат да разпродават земите си, за да не бъдат санкционирани, министерството на
земеделието не разполага с регистър на поддържащите фирми, които да регистрират всичките тези продажби.
Масовата разпродажба на земи ще доведе до срив в цените на имотите и на акциите, което ще бъде сериозен удар за
двата сектора, заключиха представителите на капиталовия пазар.
Предложението за новите промени включва нови ал. 9 и ал. 10 към чл. 3 със следното съдържание:
"(9). Ограниченията по чл.3, ал.7, т.1 и т.2 не се прилагат за публични дружества, акциите на които се търгуват на
регулиран пазар в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона
за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране, и същите дружества и техните акционери са разкрили изискуемата информация
в това число и за дялово участие по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и действащото в
Република България законодателство.
(10) Ограниченията по чл.3, ал.7, т.1 и т.2 се прилагат за публични дружества по ал. 8 в случай, че някое от лицата
упражняващи контрол по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа върху тези дружества е лице по
чл.3, ал.7, т.1 и/или т.2."
Писмото с предложенията е изпратено до президента Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание г-жа
Цецка Цачева, министър-председателя Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов, министъра на
земеделието и храните Десислава Танева, министъра на икономиката Божидар Лукарски, омбудсмана Константин
Пенчев, председателите на Парламентарните групи и отговорните комисии към НС.
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Farmer.bg ще следи развръзката на казуса, по който се очаква становище от министерствата на финансите и на
земеделието.
forumnews.bg
√ Бизнесът против санкциите за офшорки с ниви у нас
Искат законови промени
Офшорките трябва да разпродадат змеделските си земи у нас до 1 май
Публични компании с капитал над 1,5 милиарда евро могат да изгубят бизнеса си или да бъдат принудени да
разпродават земеделски земи и така да подбият цените на нивите. За това предупредиха представители на
работодателски организации и Българската фондова борса.
Припомняме, че през миналата седмица парламентът прие промени в Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, с които се въвеждат санкции за офшорките, които имат ниви след 1 май. Глобата е в размер на 100
лева на декар, а ако дружеството не отстрани нарушението, след три месеца се предвижда санкцията да се утрои, т.е.
става 300 лева на декар.
„Текстовете засягат не само дружествата със специална инвестиционна цел, но и всички публични компании, които
притежават земя поради някаква причина”, обясни изпълнителният директор на БФБ Иван Такев.
Например компании, които оперират в химическата индустрия, но притежават земя, също попадат в разпоредбите на
закона, както и курортите, които са листнати на борсата. Същевременно публичните дружества нямат контрол над това
кой купува акциите им.
Такев представи данни, според които публични компании в България притежават над половин милион декара земя.
Пазарната капитализация на тези дружества възлиза на над 1,5 млрд. лева при пазарна капитализация на компаниите на
основния пазар от 7,1 млрд. лева.
Същевременно глобите са такива, че българските компании трудно биха си ги позволили, а няма механизъм, по който да
принудят акционерите си, попадащи в забранителния списък, да продават акции.
Такев предупреди, че при наличието на подобни разпоредби, които влияят в огромна степен на публично търгувания
бизнес у нас, трудно би се намерил инвеститор, който да участва в процеса по приватизация на държавния дял в БФБ и
Централния депозитар.
Последствия
„Публичните компании на практика са изправени пред перспективата или да затварят бизнеса си, или да продават
земя”, заяви Камен Колчев, който представляваше КРИБ.
Любомир Бояджиев от Асоциацията на инвестиционните посредници допълни, че не е редно нито един пазар да се
поставя под натиск, тъй като заради промените на практика и цените на земята, и цените на акциите на публичните
компании ще започнат да падат. „От това индиректно сред най-засегнатите акционери ще са и пенсионните дружества”,
коментира на свой ред Милен Марков от организацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
„Капиталовият пазар по принцип е огледало на държавата и навсякъде законодателите се стремят да го развиват”, каза
изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин. Той смята, че в България се
приемат закони без оценка на въздействието им върху средата, заобикаля се съгласуването на законови промени в
Тристранния съвет, ако те оказват съществено влияние върху социално-икономическата среда.
Редовно се правят и законови промени между първо и второ четене на законопроекти в парламента, с което основно се
променя целта на гласуваните закони.
Искат промени
Публичните дружества да бъдат изключени от новите постановки в Закона за собствеността и ползването на земеделски
земи, които предвиждат налагането на санкции на офшорни собственици на ниви, както и на собствениците с
чуждестранно участие извън Европейския съюз (ЕС).
За това настояват Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, работодателски организации,
организациите на инвестиционните посредници и на публично търгуваните дружества, на пенсионно-осигурителните
дружества и Българската фондова борса (БФБ).
В тази връзка организациите са решили да изпратят писмо до президента, председателя на Народното събрание,
председателите на парламентарните комисии, омбудсмана и различни политици, в което да обърнат внимание на
проблема.
tuida-news
√ Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България по Законопроект за изменение и допълнение на
Кодекса на труда
СТАНОВИЩЕ на Асоциация на индустриалния капитал в България по Законопроект за изменение и допълнение на
Кодекса на труда, № 554-01-24, внесен от Петър Георгиев Кънев и група народни представители на 06.02.2015 г.
1. Категорично подкрепяме представения законопроект като необходим и полезен за българския бизнес и споделяме
изцяло мотивите на вносителите.
2. Законопроектът отчита естествените различия във възможностите и ресурсите на малките и микропредприятията в
сравнение с големите компании и е насочен към подобряване на условията за стопанска дейност, чрез облекчаване
откъм ненужни административни тежести и задължения на предприятията.
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3. Предлаганите облекчения за микропредприятията и малките фирми, касаещи предварителното писмено уведомяване
на инспекцията по труда за удълженото работно време; за предварително съгласуване със синдикатите на временното
установяване на непълното работно време; за издаването на правилник за вътрешния трудов ред, са били предмет на
наши предложения през последните години. В този смисъл сме изключително удовлетворени от факта, че аргументите
ни се споделят и внасят за обсъждане и приемане от народни представители.
4. Предлаганото отпадане на задължението на работодателя да утвърждава график за ползването от работниците и
служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на
синдикалните организации и представителите на работниците и служителите също представлява облекчение и има
нашата подкрепа. Въвеждането на това задължение беше продиктувано от натрупване на отпуски, водещи до
непредвидени разходи за заплащането им при освобождаване на служители в бюджетната сфера. Проблемът не е
актуален, а в икономиката никога не е стоял.
5. Многократно сме били инициатори на възстановяването на редакцията на чл. 328, т. 10 във вида, действал до началото
на 2012 г. Същото се предлага с § 4 на законопроекта. С това изменение работодателят ще има възможност за преценка и
подбор на кадри. Освобождаването на работни места поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст от отделни работници и служители е същевременно и възможност за генериране на заетост след младите хора,
което също е позитивно, предвид равнищата на младежка безработица в страната ни.
6. Споделяме и предлаганото с § 5 отпадане на синдикалната закрила в случаите на налагане на най-тежкото
дисциплинарно наказание - уволнение. Налагането на това наказание предполага тежко нарушение/я на трудовата
дисциплина, което е несъвместимо със синдикалната дейност. Така специалната закрила в случая е неследваща се и
поради това – неуместна и ненужна.
7. Като цяло законопроектът е насочен към подобряване на бизнес средата и с това към повишаване на ефективността на
българската икономика.
8. С оглед на по-голяма пълнота и завършеност на предлаганите със законопроекта изменения и допълнения отново
предлагаме да се приемат и норми насочени към:
• Преустановяване на зачитането за трудов стаж по отношение на правото на платен годишен отпуск, т.е. да не се
придобива право на платен годишен отпуск на основание, че е ползван друг отпуск (напр., за времето, през което е
ползван отпуск за бременност и раждане по чл.163 КТ);
• Регламентиране на санкция за работник/служител при съгласие да работи при прикрит размер на възнаграждението.
Това може да се осъществи чрез приемане на нов чл. 414б със съдържание:
Чл. 414б „Лице, работещо по трудов договор, сключен за възнаграждение, различно от истинското, да се наказва с глоба
в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, определени
върху съответния МОД, като сумите, събрани на това основание, се превеждат във фондовете на ДОО и на НЗОК по ред,
определен от МТСП и МФ.“

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Националната агенция за приходи събра 50 млн. лв. чрез блокиране на сметки на длъжници
Близо 50 млн. лева събра Националната агенция за приходи чрез блокиране на банковите сметки на длъжници, по които
се превеждат пари от държавата. От близо два месеца и половина се прилага схемата, при която около 250 ведомства и
държавни предприятия, които се разпореждат с бюджетни пари, уведомяват НАП и Агенция "Митници", преди да платят
по договор с частна фирма суми над 100 000 лв.
Праща се уведомление и при превеждане на по-малки суми, ако са част от договори на стойност над този праг. И това
дава резултат, пише "Стандарт". В уведомлението до приходните агенции се посочва каква сума ще бъде изплатена и по
коя сметка.
След като получат уведомлението, двете приходни агенции са длъжни да проверят дали фирмата има неплатени данъци
или осигуровки. Ако фирмата е изрядна, връщат потвърждение на ведомството, че може да се разплати. Ако обаче
фирмата има неплатени дългове, приходните агенции блокират сметката, по която ще се преведат държавните пари.
Така веднага щом средствата пристигнат, държавата си прибира вземанията.
Много малък процент от фирмите, които получават пари от бюджета, се оказва, че имат дългове. Но новият механизъм
води до бързо събиране на данъчните и осигурителните задължения на компаниите, които работят по обществени
поръчки, получават пари по програми от ЕС или изпълняват каквито и да е договори с бюджетни организации. Като по
този начин само за два месеца и половина са събрани 50 млн. лв.
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Вестник Труд
√ НСИ: Наблюдава се намаление на безработицата за четвъртото тримесечие на 2014 г.
Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.8%, или с 0.2
процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 година, съобщиха от Националния
статистически институт.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 61.4%, като в сравнение със съответното
тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.8 процентни пункта. Коефициентът на безработица е 10.6%, или с 2.4 процентни
пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2013 година.
Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 185.1 хил., или 12.4% от икономически неактивните лица в
същата възрастова група (1 491.2 хил.).
През четвъртото тримесечие на 2014 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 989.7 хил., от
които 1 574.4 хил. са мъже и 1 415.3 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече
навършени години е 48.2%, като при мъжете този дял е 52.7%, а при жените - 44.0%. В сравнение с четвъртото
тримесечие на 2013 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 1.2 процентни пункта, като по-голямо
увеличение се наблюдава при жените (с 1.5 процентни пункта), в сравнение с мъжете (с 0.9 процентни пункта).
В сектора на услугите работят 1 881.0 хил., или 62.9% от всички заети лица, в индустрията - 908.0 хил. (30.4%), а в
селското, горското и рибното стопанство - 200.7 хиляди (6.7%).
От всички заети 4.0% (120.1 хил.) са работодатели, 7.8% (234.3 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 87.4% (2 612.9
хил.) - наети лица, и 0.7% (22.3 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 920.6 хил. (73.5%) работят в
частния сектор, а 692.4 хил. (26.5%) - в обществения. От всички наети лица 114.0 хил., или 4.4%, са с временна работа.
През четвъртото тримесечие на 2014 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 - 64
навършени години са 2 934.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61.4% съответно 64.0% за мъжете и 58.8% за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени
години е 37.4% - съответно 40.7% за мъжете и 34.0% за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 64 навършени години е 65.5% - с 1.9 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2013 година. При мъжете
този коефициент се увеличава с 1.5 процентни пункта, а при жените - с 2.2 процентни пункта, като достига съответно 68.3
и 62.6%.
Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 523.1 хил., или 51.5% от населението в същата възрастова група. В
сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 г. се увеличава с
3.5 процентни пункта, като увеличението при мъжете и при жените е съответно с 3.2 и 3.9 процентни пункта.
През четвъртото тримесечие на 2014 г. безработните лица в страната са 354.5 хил., а коефициентът на безработица 10.6%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 19.4%, а коефициентът на
безработица - с 2.4 процентни пункта.
Намаление на безработицата през посочения период се наблюдава както при мъжете, така и при жените. Коефициентът
на безработица на мъжете се понижава с 2.4 процентни пункта, а на жените - с 2.5 процентни пункта, достигайки
съответно 11.4 и 9.7%. От общия брой на безработните през четвъртото тримесечие на 2014 г. 203.0 хил. (57.3%) са мъже
и 151.5 хил. (42.7%) - жени. От всички безработни 13.8% са с висше образование, 51.4% - със средно, и 34.8% - с основно и
по-ниско образование.
През четвъртото тримесечие на 2014 г. продължително безработни (от една или повече години) са 226.7 хил., или 63.9%
от всички безработни лица, като в сравнение със същото тримесечие на предходната година делът им се увеличава с 3.9
процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 6.8%, като при мъжете е с 1.9 процентни пункта повисок в сравнение с жените - съответно 7.7 и 5.8%. От общия брой на безработните лица 56.9 хил., или 16.0% търсят първа
работа.
През четвъртото тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е
17.6% - съответно 18.5% за мъжете и 16.5% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. този коефициент е
по-нисък с 4.6 процентни пункта, като при мъжете спадът е с 4.3 процентни пункта, а при жените - с 5.0 процентни пункта.
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√ Продължава поскъпването на бензина и дизела
Най-масовият бензин А95 поскъпна с 5 стотинки и литърът вече се продава по 2,04 лева в София. Литър дизел пък струва
2,09 лв. при 2,03 лева два дни по-рано.
Цената на пропан-бутана също се повиши с 4 ст. на 0,89 лв./л.
Само за десетина дни горивата поскъпнаха с около 20 ст./л, след като в началото на февруари достигнаха най-ниското си
ниво от 7 години насам и спаднаха под 2 лева за литър.
Горивата на дребно започнаха да поевтиняват в края на миналата година след няколкомесечен спад на цените на
петрола на световните пазари. Цените на петрола обаче започнаха да поскъпват преди две седмици и това веднага се
отрази и в цените на бензина и дизела.
Вестник Капитал Daily
√ Чуждите инвестиции са се понижили със 7% през 2014 г.
През миналата година в България са привлечени 1.181 млрд. евро, а само през декември – 120 млн. eвро
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са намалели с над 7% през 2014 г., показват предварителните данни на
Българската народна банка (БНБ). Общо привлечените чуждестранни вложения за 12-те месеца се оценяват на 1.181
млрд. евро (2.8% от БВП), а само през декември – 120 млн. евро. Статистиката показва, че вече 5 поредни години
интересът на инвеститорите към страната ни е минимален, а регионалната структура на потоците показва, че донякъде
чуждите инвестиции реално са български, но техният произход преминава през офшорни компании, най-вече от
Холандия. (виж графиките). Постигнатият резултат съвпада с прогнозата на правителството, заложена в конвергентната
(2014 – 2017 г.).
Тревожни тенденции
Статистиката на централната банка показва две тревожни тенденции. На първо място, това е 50-процентният срив на
чужди фирми в дялов капитал. От придобиване и създаване на капитал, както и от сделки с недвижими имоти в страната
са влезли под 500 млн. евро през миналата година. Това е над два пъти по-малко спрямо 2013 г., а статистиката сочи, че
толкова лош резултат е имало само през 1996 г. Тогава в страната има хиперинфлация, а около една трета от банките
фалират. Инвестициите в дялов капитал се приемат за израз на дългосрочни намерения от страна на чуждестранните
вложители. По правило излизането от тях отнема повече време, отколкото при изтеглянето на средства, предоставени
под формата на вътрешнофирмени заеми.
Друго притеснително в статистиката на БНБ е отливът на германски капитали. Страната е най-големият търговски
партньор на България, но през 2014 г. има нетен отлив на инвестиции в размер на 340 млн. евро. Това означава, че
германските фирми предпочитат да се оттеглят от България. Единствено през 2011 г. резултатът е бил отново
отрицателен, но в значително по-малка степен – 45 млн. евро.
Краткосрочни намерения
Структурата на паричните потоци през тази година говори, че чуждите инвеститори все по-малко гледат на България като
на дългосрочна инвестиционна цел. Едното доказателство за това е стойността на вложенията в дялов капитал. Другото е
значителното увеличение на инвестициите в така наречения друг капитал. В тази категория влизат кредитите, отпуснати
от чужди компании на български дружества, в които те имат участие и които формират вътрешната задлъжнялост.
Средства могат да са дадени за повишаване на производителността на местния бизнес, но могат и да са за оборотни
средства. Излизането от подобна инвестиция може да се случи много по-бързо, отколкото ако трябва да се продава дял
от дружество. За януари – декември общата стойност на другия капитал възлиза на 514 млн. евро, което е петкратно
увеличение спрямо 2013 г.
Ръст през 2014 г. е отчетен и при реинвестирането на печалбите на чуждите дружества. На годишна база увеличението е с
над 60%, но този вид инвестиции е прекалено малка част от общото – едва 170 млн. евро за цялата минала година.
Исторически реинвестираната печалба от страна на чуждите фирми е малко. За 15 години този дял е около 6% от всички
инвестиции.
Платежен баланс
Предварителните данни на БНБ показват, че платежният баланс на страната е положителен – 1.9 млрд. евро. През 2013 г.
бе регистриран дефицит от 600 млрд. евро. Излишъкът по текущата и капиталовата сметка намалява до 1.03 млрд. евро
при близо 1.32 млрд. евро година по-рано. Към края на годината текущите трансфери, които включват преводите от
българи в чужбина, евросубсидиите и членския внос на България в бюджета на Европейския съюз, са 1.62 млрд. евро при
2.38 млрд. евро година по-рано. Постъпленията от чужди туристи в страната се увеличават с 1.9% на годишна база до
3.116 млрд. евро.
Финансовата сметка, която включва преките и портфейлните инвестиции, е положителна в размер на 1.955 млрд. евро.
През 2013 г. бе отчетено отрицателно салдо в размер на 1.476 млрд. евро. Подобрението тази година се дължи основно
на статия "Портфейлни инвестиции", която включва вложения в акции до 10% от капитала на дадено дружество, в
облигации, бонове, инструменти на паричния пазар или други търгуеми ценни книжа, както и поради намалението по
параграф "Други инвестиции", към който спадат предоставени и получени търговски кредити, заеми, депозити и други.
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√ По-високи разходи при замръзнали доходи в края на 2014 г.
Доходите на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2014 г. са останали на същото ниво спрямо година по-рано,
но разходите им нарастват с 3%. Най-много са се увеличили тези за вода, електричество, облекло и обувки, транспорт и
съобщения, а приходите от работна заплата намаляват. Същевременно безработицата е намаляла, а заетостта се е
увеличила през същия период. Така общият брой на заетите лица (включва всички заети) стига 2.99 млн. души. Това
показват извадковите социологически проучвания на НСИ. Преди няколко дни НСИ публикува статистика, според която
заетите само на трудов договор в частните предприятия и в държавния сектор са били 2.2 млн. души.
По-малко безработни
Заетостта през последното тримесечие е нараснала с 1.8 процентни пункта на годишна база и е достигнала до 61.4% от
активното население (на възраст между 15 и 64 г.). Номинално броят на всички заети е нараснал до 2.99 млн. души, което
е увеличение от 1.2 пр. пункта в сравнение с последните три месеца на 2013 г. Най-голяма част от тях работят в сферата
на услугите (над 1.88 млн.), следват индустрията (908 хил.) и 201 хил. в селското стопанство. Около три четвърти от
работещите са в частния сектор, а една четвърт в държавния.
Другата оптимистична новина е, че безработните намаляват до 353.5 хил. души. В тази група не се включва броят на
икономически неактивните лица, които са 1.49 млн. души. Това означава, че около милион и половина души на възраст
между 15 и 64 години в България не търсят работа (защото учат или по други причини) или са трайно обезкуражени.
Повече от половината безработни са продължително такива от една или повече години, но продължават да търсят
работа. Положителна новина е, че младежката безработица се понижава. В началото на февруари Европейската комисия
прогнозира, че безработицата у нас ще продължи да намалява през тази и следващата година, макар и минимално.
Доходите замръзват
През четвъртото тримесечие на 2014 г. общият доход на лице от домакинство остава 1227 лв., колкото е бил и през същия
период на 2013 г. Работната заплата остава главният източник на приходи, но постъпленията от нея са спаднали от 663 до
658 лв. Доходите от самостоятелна заетост, пенсии и социални помощи нарастват номинално, но делът им в общите
приходи остава значително по-малък. Общият разход на лице от домакинство се е увеличил с 3.1% до 1171 лв. спрямо
същия период на 2013 г. Очаквано близо една трета от разходите са били за хранителни продукти, като за година са
намалели с 3% до 375 лв. на човек. Разходите за жилищни сметки (вода, електроенергия, отопление) и тези за транспорт
също съставляват значителен дял от общите разходи.
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√ Компании за скрап предлагат затвор за кражба на кабели и релси
Наказателният кодекс трябва да предвижда по-тежки наказания за незаконна търговия с отпадъци, смятат от
бранша.
Затвор от една до десет години за кражба на кабели, електропроводници, капаци на улични шахти, пътни знаци и
мантинели, железопътни релси, метални части от осветителните и водопроводните мрежи, метални паметници на
културата. Това предлагат от Българската асоциация по рециклиране (БАР), която обединява около 100 от най-големите
компании за търговия със скрап. Според асоциацията това е едната от необходимите поправки в Наказателния кодекс,
които могат да преустановят безогледните кражби. Причината за крайната мярка е, че тези елементи засягат в много
голяма степен обществения интерес и кражбата им може да доведе до опасност за живота и здравето на хората и
причиняват вреди на много широк кръг лица.
Практика сега
В момента за този тип кражби няма специално наказание в кодекса и практически няма осъдени. От около три години
предаването в пунктовете за скрап на части от пътната инфраструктура, кабели и проводници е забранено. Това обаче
става в незаконните пунктове за скрап. Те се образуваха след промените в Закона за управление на отпадъците през 2012
г., според които всяка фирма трябва да внесе банкова гаранция за събиране на скрап и отделна гаранция за всяка
площадка, на която това се прави.
Заради високите банкови гаранции броят на площадките за скрап през последните две години е намалял с 65% и от
около 2300 - 2400 в момента те са около 800, показват данните на БАР. Според асоциацията обаче незаконните площадки
са над 500. Те работят по три начина - като автоморга, в която се предава скрап, като пункт за вторични суровини, който
има разрешително само за събиране на хартия и пластмаса и за това не се изисква банкова гаранция. Третият начин е
метали да се предават в абсолютно незаконни пунктове.
Неработещ закон
В момента в НК има само един текст, че работещите без лиценз подлежат на глоба от 2 хил. до 50 хил. лв. и лишаване от
свобода до пет години. Тъй като от три години няма лиценз, а разрешително, текстът е абсолютно неработещ и дори и
незаконният пункт да бъде регистриран от полицията, за неговите собственици няма наказание.
Ако компания с разрешително приеме например кабели или капаци от шахти, разрешително й се отнема, банковата
гаранция на фирмата и на площадката от общо 75 хил. се отнема, а отделно от това има имуществена санкция от 30 до
100 хил. лв. Затова компаниите от БАР предлагат промени в НК, според които незаконното приемане на отпадъци от
черни и цветни метали да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.
Така браншовата организация смята, че ще държавата ще се пребори с разрастващия се сив сектор в рециклирането и
кражбите на метали ще намалеят с 50%. Предложенията за промени са подкрепени от работна група, в която освен
индустрията участват на МВР, ГД "Национална полиция", екоминистерството, Изпълнителната агенция по околна среда,
Асоциация на рециклиращата индустрия, НЕК, НКЖИ и БТК.
√ Започва конкурсът за изграждане на балканската борсова платформа
Системата на See Link трябва да заработи до края на годината и да подобри ликвидността на Българската, на
Македонската и на Хърватската фондова борса
Съвместното дружество между Българската, Македонската и Хърватската фондова борса See Link обяви обществена
поръчка за изграждането на електронна платформа за търговия с ценни книжа. Тя ще струва 250 хил. евро, осигурени
безвъзмездно от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и ще трябва да бъде готова за 270 дни.
Търговската система ще предложи единен интерфейс, през който участниците на трите борси ще сключват сделки с
финансови инструменти. Това няма да замени ползваните и към момента платформи, като например XETRA, която се
ползва от БФБ. Целта на общата търговска система е да интегрира трите пазара, да подобри ликвидността им и така да
привлече интереса на големите международни инвеститори.
Какви са изискванията
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Кандидатите да разработят и внедрят системата трябва да закупят документи за участие в конкурса и да подадат
офертата си до 1 април. Критериите към тях не са високи: да са компания, работила на печалба през последните три
години, с оборот от 1 млн. евро, от които 500 хил. евро годишно са от IT проекти. Изисква се също опит в доставянето и
поддръжката на търговски системи и поне 5 успешно изпълнени договора с клиенти през последните пет години. Според
специалисти от технологичния сектор има немалко български компании, които отговарят на тези условия и биха били
заинтересовани да кандидатстват в конкурса, а най-вероятно ще кандидатстват и такива от Македония и Хърватия.
Реалистичен изглежда и поставеният срок, според който търговската система трябва да заработи още тази година.
"Изминахме трудния етап на подготовка и вярвам, че през последното тримесечие на тази година SEE Link ще има
платформа на световно ниво", коментира Иван Такев, изпълнителен директор на Българската фондова борса.
През миналата година, когато бе основано SEE Link и стартира работата по създаването на технологичната платформа,
представители на трите борси обясниха, че клирингът и сетълментът на сделките, сключвани през нея, ще се извършва
както и досега - в местните депозитари. По-далечните планове са към системата да могат да се присъединяват и други
борси от региона, с което интеграцията ще стане още по-силна, а разходите за търговия в региона ще намалеят.
Вестник Сега
√ Кабинетът се презастрахова с над 3 млрд. лв. с новия външен дълг
Според експерти сметките за новите заеми са правени при много песимистичен сценарий и не отчитат скрити
резерви в хазната
Със сметките около новия външен дълг от 8 млрд. евро, който България възнамерява да поеме до 2017 г., финансовото
министерство сериозно се презастрахова. Според справката, с която бе аргументиран заемът, в края на 2017 г.
държавният дълг на България ще се равнява на 31.3% от БВП. Тази оценка надхвърля с над 3 млрд. лв. нивото на дълга,
залегнало в тригодишната бюджетна прогноза. Ако дългът наистина нарасне с толкова, а дефицитите са в рамките на
предвиденото, ще се получи излишък и правителството следва да обясни за какво ще го харчи, коментират експерти.
Съгласно тригодишната бюджетна прогноза, която играе ролята и на мотиви към бюджета за 2015 г., държавният дълг
през 2017 г. ще бъде 24 млрд. лв., или 27.4% от БВП. В документа изрично се изтъква, че в края на тригодишния период
дългът ще намалее, след като стигне ниво от 30.2% от БВП през 2016 г. Новите сметки на финансовото министерство
обаче са много по-песимистични. Според тях дългът през 2017 г. ще стигне 27.35 млрд. лв., или 31.3% от БВП. МФ
изчисли, че изплащане на дефицитите и падежите по стар дълг в този период ще струват на държавата общо 9.315 млрд.
евро и затова държавата планира да вземе 8 млрд. евро заеми от международните пазари.
Разликата от 3.3 млрд. лв. в размера на дълга през 2017 г. спрямо досегашните прогнози е сериозна. От финансовото
министерство твърдят, че тя се дължи на методологически причини. Според обяснението дългът от новата справка е повисок от записаното в бюджетната прогноза, защото в нея не са били включени планираните дефицити за 2016 г. и 2017 г.
(в размер на 2.17 млрд. лв. и 1.8 млрд. лв.). Това обяснение е много странно, защото няма никакъв смисъл размерът на
дълга да се обявява, без към него да е включена частта за финансиране на дефицита, изтъкват експерти. Още повече че
числата за 2016 г. опровергават това обяснение. За 2016 г. в средносрочната бюджетна прогноза е записано, че дългът ще
стигне 30.2% от БВП, или 25.494 млрд. лв. Ако тук не е включен заложеният дефицит от 2.2 млрд. лв., както твърди МФ, с
прибавянето му дългът ще стигне 27.694 млрд. лв. В същото време в новата справка се твърди, че целият държавен дълг
за 2016 г., с включено дългово финансиране на дефицита, ще възлезе на 30.8% от БВП, или 25.968 млрд. лв. По тази схема
не излизат сметките и за 2017 г.
"Наистина има подобно разминаване. Вероятно сметките, с които се аргументира планираният нов външен дълг, са
правени при по-песимистичен сценарий от този, залегнал в бюджетната прогноза", коментира икономистът от "Отворено
общество" Георги Ангелов. Той подчерта, че планираният 8 млрд. евро дълг всъщност не е взет дълг, а програма за
намерения. Размерът на дълга ще се определя всяка година с бюджета, тоест това ниво може да не бъде достигнато.
Недоумение в справката на МФ будят и други числа. Само за 2015 г. например в калкулациите на МФ за нуждата от нов
дълг са залегнали некоректно разходи за 2.65 млрд. лв., които следва да бъдат изключени. МФ е изчислило, че през тази
година държавата ще има разходи в размер на 9.5 млрд. лв. за плащане на стари дългове и финансиране на дефицита. От
тази сума обаче трябва да се приспаднат 1.7 млрд. лв. за вече изплатения през януари падеж по облигациите на Милен
Велчев, парите за който бяха осигурени още през 2014 г. От сумата трябва да отпаднат и 0.95 млрд. лв. дългово
финансиране, което според Закона за държавния бюджет ще се търси на вътрешния, а не на външния пазар. Като се
изключат тези суми, излиза, че до 2017 г. държавата ще се нуждае от дългово финансиране в размер на общо 15.568
млрд. лв. вместо записаните в момента 18.218 млрд. лв., или точно от 8 млрд. евро. Тоест евентуален нов външен дълг в
размер на 8 млрд. евро ще направи ненужно емитирането на дълг на вътрешния пазар. Досега никой не е обявявал
такива намерения.
Според финансови експерти причините за тези разминавания са в наличието на скрити резерви в бюджета, които МФ не
иска да признае. Ако те бъдат включени в справката, картината с дълга ще бъде коренно различна. Вече се разбра за
един такъв резерв - обявеното намерение от Фонда за гарантиране на влоговете в банките да възстанови получения от
държавата заем от 2 млрд. лв. предсрочно, като ударно връща суми още тази година. Тогава финансовият министър
Владислав Горанов обяви, че дори тези пари да се издължат предсрочно, държавата няма да преразгледа и намали
плановете си да тегли дълг, а парите ще постъпят във фискалния резерв. 900 млн. лв. на хазната трябва да върне и Първа
инвестиционна банка. "Просто няма как при всичките тези въпроси да не се дадат допълнителни обяснения. Ако ще
взима дълг като презастраховка, правителството трябва да каже за какво ще го харчи. Да не говорим, че самото
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обявяване на нуждата от 8 млрд. евро от държава като България настройва пазарите за нещо извънредно", коментира
анализатор, пожелал анонимност.
√ Лукарски ще спасява Северозапада с европроекти и индустриални зони
Министърът предложи бонус точки и отстъпки по ОП "Конкурентоспособност"
Проектите по оперативна програма "Конкурентоспособност", свързани с развитието на Северозападна България, да
получават допълнителни бонус точки при оценяването им. Това обеща министърът на икономиката Божидар Лукарски на
среща в Монтана с депутати, кметове и представители на местния бизнес, посветена на възраждането на региона. Тя бе
организирана от народните представители от Реформаторския блок Вили Лилков и Борислав Великов. А участниците във
форума си обещаха срещите да станат редовни.
Мярката с бонус точките ще залегне в стратегията на правителството за развитието на най-бедния район в страната. Дори
и да не залегне в нея обаче промените са записани в приетата от ЕС Карта на регионалните помощи за периода 20142020 и България е длъжна да се съобрази с тях. Те предвиждат фирмите от София да получават по-малко пари по новата
европрограма "Иновации и конкурентоспособност", за да се стимулират останалите по-изостанали градове и региони.
Досега фирмите получаваха безвъзмездно финансиране за 50% от стойността на проектите си. С новите правила този
процент ще падне драстично. Така за дружествата от Югозападния регион праговете ще се свият на 25% безвъзмездна
помощ за големи предприятия и на 35% за средни предприятия. "Освен фирмите от столицата на по-малко пари ще
разчита и бизнесът от Софийска област, както и в Благоевградско, Кюстендилско и Пернишко", обясни наскоро зам.министърът на икономиката Любен Петров пред "Сега". За останалите области се предвижда 50% грант за големи
предприятия с възможност за допълнителни 10% увеличение за средни предприятия (до 60%) и 20% увеличение за
микро- и малки предприятия (до 70%).
Министерството на икономиката предлага и друг алтернативен подход за целевото усвояване на европейските пари изготвяне на отделна схема за проекти от региона, по която 10% от бюджета на оперативната програма да отиват само за
Северозапада. В изпратения в Брюксел вариант на "Иновации и конкурентоспособност" обаче такова предложение
липсва.
Изграждането на индустриални зони е още една рецепта, която министър Лукарски предписа за преодоляване на
бедността в района. Според него многото безработни в Северозападна България и нископлатената работна ръка са
предимствата, с които държавата ще се опита да привлече инвеститорите. Две чужди компании в момента проявяват
интерес да инвестират във Видинско, съобщи Лукарски. Едната е немска месопреработвателна фирма, чието име спести.
Другата заявка от няколко автопроизводители, сред които и "Ауди", е за производство на компоненти и резервни части
за леки и тежки автомобили.
Като цяр за умрялата икономика на Северозапада Лукарски представи и т.нар. проджект мениджъри, които ще заработят
към агенцията за инвестициите. Тяхната работа ще бъде "да хванат чуждия инвеститор за ръчичка" и да го преведат през
всички институции и процедури за започване на бизнес у нас. Такава идея имаше още бившият шеф на агенцията в
първото правителство на Борисов - Борислав Стефанов.
ПОДКРЕПА
Министърът на икономиката подкрепи и предложението на местния бизнес да се намали корпоративният данък за
фирмите от Северозапада. И прикани депутатите от региона да внесат конкретни законодателни промени. Най-голямата
болка на местната власт и на бизнеса се оказа изграждането на четирилентовия скоростен път Видин - Ботевград през
Враца, който е част от транспортен коридор №4. За местните пътят е абсолютен приоритет, тъй като в момента
инвеститорите просто нямат достъп до региона. Лукарски обаче не пое конкретен ангажимент за решаването на този
проблем. Без отговор останаха и запитванията по други инфраструктурни проекти - за тунел под Петрохан, за ски зона
под връх Ком, за спортна зала в Монтана, както и за откриване на ВУЗ в града.
Кметът на Монтана Златко Живков пък прикани държавата в лицето на вицепремиера Меглена Кунева и Божидар
Лукарски да задели средства от държавния бюджет, ако иска да съживи Северозапада. В противен случай всичко ще
остане поредното пиар мероприятие.
√ Чуждите инвестиции за 2014 г. останаха под 1.2 млрд. евро
България и Казахстан са данъчните оазиси в световна класация на 125 държави
През изминалата 2014 г. България е станала още по-непривлекателна за чуждите инвеститори, показват последните
данни на БНБ. За цялата година у нас са влезли само 1181.6 млн. евро. Това е със 7.3% по-малко в сравнение с периода
януари - декември 2013 г. Тогава 1275.1 млн. евро чужди инвестиции са пресекли границата.
Особено голям е спадът на вложенията в предприятия. Дяловият капитал, привлечен през януари - декември 2014 г., е
само 498.4 млн. евро. Той е по-нисък с 54%, или 580.5 млн. евро от инвестициите, привлечени през същия период на 2013
г., които възлизат на 1078.8 млн. евро. Постъпленията от инвестиции на чужденци в недвижими имоти са 118.3 млн.
евро, при 151.8 млн. евро за януари - декември 2013 г. Само заемите, които българските фирми са получили от своите
чуждестранни майки, са чувствително увеличени - с 421.5 млн. евро спрямо 2013 г., и са достигнали 514.3 млн. евро.
При реинвестираната печалба има лек ръст - за 2014 г. тя се оценява на 169 млн. евро, при 103.4 млн. евро за същия
период на 2013 г. Светъл лъч са и данните за последния месец на 2014 г., когато преките чуждестранни инвестиции
нарастват със 119,6 млн. евро. Година по-рано пък е отчетено намаление от 270 млн. евро.
По държави най-големите преки инвестиции у нас за изминалата година са дошли от Холандия - 746.6 млн. евро, като
633.6 млн. евро от тях са под формата на "друг капитал". Реално най-големите същински чужди инвестиции у нас идват от
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Русия. Като дялов капитал и реинвестирана печалба оттам идват 169 млн. евро. Секторът, който привлича най-много
инвестиции, е "Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги" - 478.3 млн. евро.
ОЦЕНКА
На фона на линеещите чужди инвестиции "Уолстрийт джърнъл" направи чудесна реклама на страната ни. Изданието
обяви, че всеки, който иска да спести данъци, може да си събере багажа и да се премести в България. Ново проучване на
американската компания AIRINC показало, че най-добрите данъчни места са България и Казахстан, които имат плосък
подоходен данък в размер на 10 на сто. Изследването обхваща 125 страни. На последните места са Словения и Белгия,
където пределните данъчни ставки са 61.10 и 59.6 на сто.
√ До 10 дни България ще има поредното ново лого
До момента 160 общини са изпратили данни за единната система за туристическа информация. Те имат 2240
туристически атракции, но до 250 от тях на практика няма достъп, обяви министърът на туризма Николина
Ангелкова.
Поредното ново лого на България ще бъде готово до 10 дни. Вече дори е изчистена концепцията и ще бъдат предложени
няколко варианта на графиката, обяви вчера министърът на туризма Николина Ангелкова. Концепцията е направена на
базата на проучвания в 11 държави и това, с което чужденците асоциират България.
За изработването на новото лого държавата няма да плати "нито лев", но то ще бъде изработено от изпълнителите на
стария бранд, който претърпя пълен провал. Точно преди две години шумно представеното туристическо лого на
България се оказа почти брат близнак на емблемите на Киргизстан и Одеса. Поръчката за изработката му бе за 1.34
млн.лв., а след официалната му премиера то бе заклеймено от художници, дизайнери и тогавашния министър на
културата Вежди Рашидов.
"Направените до момента изследвания показват, че 93% от българите възприемат страната ни като роза, 83% - като море,
и 73 на сто като минерални извори. 49 процента от чужденците, които не са идвали у нас, възприемат България като
море, 39% като слънце и около 30 на сто - като роза", обясни Ангелкова.
Тя обяви, че министерството е спряло модернизацията на туристическия сайт на България, защото е неефективен.
Предстои да се "мисли за промяна в концепцията му", но без да е ясно колко ще струва това. На сайта ще бъде качена
информацията за всички туристически атракции у нас, както и културните програми на всяка отделна община.
Държавният туристически сайт е една от най-нерентабилните инвестиции на министерството до момента. Неговото
създаване струваше 2 млн. лв., а заради абсурдните грешки и подвеждаща информация като тази, че мостът на Колю
Фичето над р. Янтра в русенския град Бяла всъщност е разположен в черноморския курорт Бяла, бе наета фирма да го
доразвие. Поръчката бе за още 2 млн. лв., други почти 2 млн. лв. излезе рекламата на обновения сайт.
РЕШЕНИЕ
"Въпросът е искаме ли България да се развива като туристическа ски дестинация и да получаваме приходи от това",
попита министър Ангелкова и сама отсече, че отговорът трябва да е "да". Така министърът коментира изграждането на
втори кабинков лифт в Банско. Окончателното решение за новото съоръжение се очаква да бъде взето на заседанието на
правителството утре. "Водеща страна е Министерството на околната среда и водите", прехвърли топката Ангелкова.

Вестник Монитор
√ Хората без препитание са намалели с 2,4% за година
185 100 българи искат работа, но не я търсят
185 100 българи били искали да си намерят работа през миналата година, но реално не са търсили такава. Това показват
данни на Националния статистически институт (НСИ) за състоянието на работната сила у нас. Според статистиката тези
над 185 000 души на възраст между 15 и 65 г. са обезкуражени да търсят препитание.
„Истината е, че има много хора с високи изисквания, най-вече по отношение на заплащането. А ако изискванията им не
се оправдаят, предпочитат да си останат вкъщи”, обясни специалистът по подбор на персонала Ивайло Кирилов.
Според експертите най-претенциозни към ново работно място били младежите, които имали нереалистични очаквания
за възнаграждението, което ще получават. По данни на НСИ през миналата година над 56 900 души, или 16% от всички
безработни, са търсили първата си работа.
В края на миналата година българите до 29 г. без препитание са били 17,6 на сто от всички търсещи реализация на пазара
на труда. За да насърчат младежите да се записват в бюрата по труда, от Агенцията по заетостта ще създадат
екипи, които да издирват младите безработни в кафенета и паркове. Приоритет на социалното министерство през
следващите 6 г. ще бъдат и продължително безработните. В края на миналата година търсещите работа повече от година
са били 226 700 души, или 63,9% от всички незаети, показват данни на НСИ.
Въпреки негативната статистика резултатите на статистическия институт показват, че безработицата през миналата
година е намаляла с 2,4% спрямо 2013 г. и е достигнала 10,4 на сто. Всеки трети, търсещ реализация на трудовия пазар, е
бил с основно или по-ниско образование. Половината безработни са били притежатели на диплома от гимназия, а 13,8%
- висшисти. В края на миналата година работещите българи са били над 2,9 млн. 62,9% от заетите са работили в сферата
на услугите, 30,4 на сто - в сектор „Индустрия”, а 6,7% са изкарвали прехраната си чрез селско и горско стопанство.
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√ Българите искат лого роза, чужденците - море
Туристическото министерство подкрепя строежа на втори лифт в банско
Рекламираме страната на плазми пред Лувъра и в парижкото метро
93 на сто от българите възприемат страната ни като роза, за 83% асоциацията е море, а 73 на сто от нашенците виждат
родината си като минерални извори. Това каза вчера министърът на туризма Николина Ангелкова, която съобщи, че до
10 дни ще бъде приключена творческата концепция за ново туристическо лого на България. Проучването, което е
направено, за да се изясни представата на туристите за България, показва още, че половината от чужденците, които
никога не са били у нас, си представят страната ни като море, 39 на сто - като слънце, и 30% - като роза. Изследването е
направено в 11 държави сред 8000 човека.
Няма да се дават повече пари за ново лого, категорична беше министър Ангелкова. С изпълнителите на проекта, който
отдавна приключи, е изчистена творческата концепция и е време да се вземе крайното решение за логото. Предстои да
бъде модернизиран и сайтът на ведомството. В момента обаче е спряна поръчката за превод на 9 езика. Разработва се
също така онлайн платформа на туристическите атракции, която да бъде качена на сайта. Там ще се публикува и
културната програма на общините. До момента само 160 местни управи са изпратили данни за забележителностите в
своя регион. Те са посочили 2247 атракции. Очаква се все още информация от още 104 общини. Данните, събрани досега,
показват, че до 250 туристически атракции в страната няма транспортен достъп, а за 411 атракции не е известна
собствеността.
Междувременно стана ясно, че от ведомството готвят промени в тарифата за таксите, според която във всеки
туристически обект да се плаща вход за посещение. Идеята е приходите да отиват за социализация на съответния обект.
В сряда на заседанието на правителството ще стане ясно каква ще бъде съдбата на втория кабинков лифт в Банско.
Тогава Министерството на околната среда и водите, което е водещо по темата, ще представи решението си.
Туристическото ведомство е дало своето становище, което е категорично “да” за развитието на ски туризма у нас.
Създаването на благоприятни условия за развитие на зимния ски туризъм е една от целите, които стоят пред екипа на
ведомството. Проведени са редица срещи с представители на различни еко- и бизнес организации, както и местните
власти. “Нещата опират до въпроса искаме ли страната ни да се развива като зимна туристическа дестинация или не”,
смята министър Ангелкова. Отговорът категорично трябва да бъде “да”, а не само да констатираме какво са инвестирали
другите държави, как са го направили и след време нашите деца да посещават планинските курорти на съседите. Тя е
убедена, че ще се намери решение, което
ще позволи да се развива ски туризмът
Това се отнася не само за Банско, но и за Витоша, Чепеларе, Пампорово и другите планински курорти, които трябва да се
развиват.
Сключен е директен договор между българските институции и Лувъра за реклама на страната ни като целогодишна
туристическа дестинация чрез имиджови клипове, пана в метрото, реклама в печатни и електронни медии. Това ще става
по време на българската изложба в световния музей, която се открива на 15 април. Очаква се на събитието да присъстват
премиерът Бойко Борисов, президентът Росен Плевнелиев и френският президент Франсоа Оланд. На плазма пред
самия Лувър ще се въртят имиджовите клипове за България, реклама ще има и в парижкото метро.
√ Пишат стратегия за най-бедния регион в ЕС
Основно ще се разчита на еврофондовете
Обмислят преференции за инвестиции в Северозападна България
Започва разработване на стратегия за развитие на трите области в Северозападна България. Това съобщи вчера
министърът на икономиката Божидар Лукарски, който посети Монтана и се срещна с бизнесмени от областите Монтана,
Враца и Видин по покана на народните представители от трите региона. Лукарски заяви, че правителството си е
поставило като приоритет да развие Северозападния регион.
В тази стратегия трябва да се начертаят приоритетите за развитие на региона, да се опишат конкретните проекти, в които
трябва да се инвестира, да се поставят срокове и да се изготвят законодателни промени, с които да се подготви помощта
за региона, обяви министър Лукарски. Той обеща, че ще идва и в бъдеще в Северозападна България и ще следи как се
развива регионът.
Основен инструмент за подкрепа на региона ще бъдат проектите с европейско финансиране и най-вече програмата
“Иновации и конкурентоспособност”. Лукарски обяви, че правителството обмисля да отпусне
специална квота от средствата по проектите
за Северозападна България, примерно 10%. Ще се стремим да подкрепяме малкия и средния бизнес и инвестициите в
изграждане на технологични предприятия, а не само хлебарници, колбасарници и т.н.
Възможно е да има и данъчни преференции за инвеститорите в региона, коментира Божидар Лукарски. Той изтъкна
като добра възможност изграждането на свободни икономически зони в региона.
Министърът обеща повереното му министерство да работи за разчистване на пътя пред бизнеса в региона чрез
намаляване на административните пречки. Кметът на Монтана Златко Живков благодари на правителството за
специалното внимание към региона и заяви, че местната власт и хората в Монтана, Видин и Враца очакват конкретни
действия от централната власт в подкрепа на добрите намерения. Той припомни, че в миналото също е имало подобни
намерения от други правителства
които не са били реализирани
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По време на срещата вицепремиерът Меглена Кунева припомни, че в края на миналата седмица беше одобрена
програмата за трансграничното сътрудничество между Румъния и България. Общият бюджет на програмата е 258 млн.
евро за периода до 2020 година. 216 млн. евро от тях идват от Европейския фонд за регионално развитие.
“Никой обаче няма да изсипе тези пари тук
ако не се подготвят качествени проекти”, добави Кунева, цитирана от пресцентъра на “Движение България на
гражданите”. Вицепремиерът подчерта важността на региона, местната власт и предприемачите да посрещнат
инвестиции.
√ С ниските си данъци България е рай за чужденците
Плоският данък засега е главният ни коз за привличане на инвестиции.
Чужденци, които търсят минимизиране на данъка върху доходите си, може да си съберат багажа и да се преместят в
България, пише The Wall Street Journal.
Макар по света да няма живот без данъци, все пак някои държави имат по-добри данъчни системи и малката балканска
държава е една от тях.
Ново проучване на американската компания AIRINC, която събира и анализира данни за международна мобилност,
показва кои страни предлагат определени предимства за чужденците при плащането на данъците. За да определи кои
държави са най-изгодни и кои най-неизгодни за чуждестранните данъкоплатци, компанията е проучила данъчните
ставки на 125 държави. Според нея най-добрите данъчни места са България и Казахстан, които имат плосък данък върху
доходите в размер на 10 на сто. На обратния полюс е Словения с 61,10% максимална ставка, следвана от Белгия с 59,60%
пределна ставка. В Испания квалифицирани чужденци плащат данък в размер на 24,75% от брутния доход за първите 5
години, което е значително по-ниско от максималната ставка в размер на 51,9% на сто.
Изследването сочи, че Швеция е сред “най-лошите данъчни места” за чужденците. В същото време скандинавската
страна е прехвалена заради социалната й система и качеството на нейното здравеопазване и образование.
Вестник Преса
√ Брюксел дава €1 за европейския туризъм
По-голям шанс имат интернационални проекти
Около 1 млрд. евро отделя Брюксел, за даразвива туризма в 28 -те държави на съюза до 2020 г. Няма обаче квоти за
отделните страни и всички проекти трябва да се конкурират. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова.
В момента на сайта на ведомството е публикувана информация за всички програми, по които бизнесът може да
кандидатства, какви партньорства да се търсят, максималната сума на отпусната помощ и т.н.
На предстоящата туристическа борса в Берлин ще бъде представен маршрутът „По пътя на римляните“ , финансиран от
ЕК. Осем европейски държави са разработили общ туристически продукт, с който тази година излизат на световната
сцена. Според специалистите в бранша това е една нова формула, която би предизвикала любопитството на американци,
китайци, японци към Стария континент. Двуседмичната почивка на море вече не е актуална. В този забързан свят човек
успява да се измъкне за няколко дни и иска плътно да ги оползотвори, да опознава нови места заедно с историята и
културата им, да вкуси автентична храна и да опита качествено вино.
Как да се привлече интересът през цялата година към дестинация България, е силно изпитание пред администрацията,
която отскоро си има и отделно министерство.
Изобщо българският бизнес много се надява да ползва финансиране от оперативните програми и брои времето, когато
те ще бъдат одобрени. Това обаче не важи за туристическия бранш, който се оказва, че е останал извън сметките.
Новосъздаденото министерство на туризма липсва като получател на финансиране в Оперативна програма „Региони в
растеж“ и в Програмата за развитие на селските райони. По програма „Конкурентоспособност“ пък ведомството може да
се конкурира с останалите институции за общо 30 млн. евро, планирани за маркетинг, реклама и повишаване на
капацитета.
Новото ръководство на бранша обещава да направи опити и да се промуши в оперативните програми на по-късен етап.
Но както се казва, това е невидяна работа.
В същото време ситуацията тази година е коренно различна. Заради силно обезценената рубла значително по-малко
руснаци от обичайното ще поемат на ваканция в чужбина. В разтресената от военен конфликт Украйна пък изобщо не
кроят планове, по-дълги от месец напред. Според различни оценки спадът на тези два, много важни за нас, пазара ще се
движи между 30 и дори 50 процента.
Това са и най-големите притеснения на родния бизнес. Преди броени дни министрите на туризма и на външните работи
се споразумяха да бъдат облекчени визовите процедури. Увеличава се и броят на хората, които обработват самите
документи. По-лесно ще влизат в страната и руски граждани, които идват за поклоннически туризъм.
Проучва се възможността как да се стимулира откриването на нови чартърни линии. Един от обсъжданите варианти е
държавата да поеме т.нар. празни седалки. В момента се водят кореспонденция с представители на Генерална дирекция
„Конкурентоспособност“ на ЕК. Предстоят разговори на министър Ангелкова в Брюксел, за да се изготви крайната форма.
Без резолюция на ЕК всяка подобна стъпка ще се приеме за държавна помощ и страната ни ще понесе санкция за това.
Подкрепата, известна като поемане на разходите за „празни седалки“ не е нова. Това означава, че държавата ще плати
определен брой места в самолета и така пакетът ще излезе по-атрактивен като цена. „Веднага обаче възниква въпросът
защо за руските туристи може да има подпомагане, а за българските - не“, логично казва Светлана Атанасова,
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председател на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА). Има различни механизми, например данъчни
облекчения за българите, които пътуват за ваканция в собствената си страна.
И докато в бранша се чудят как да привлекат това лято туристи, природозащитници пазят планината. Продължават
пустословните спорове на тема „що е то лифт и има ли той почва у нас“. През това време в Турция изграждат 8,8 км
въжена линия от Бурса до Улудак. Сега се чудим защо пълните чартъри през лятото ни заобикалят по пътя за Истанбул.
След пет години ще цъкаме с език, защото така ще правят и скиорите през зимата.

Вестник Стандарт
√ Всеки четвърти излиза без професия от техникума
Зрелостниците от професионалните гимназии владеят чужд език слабо
16% от учениците искат собствен бизнес след дипломирането
Доколко дават професия професионалните гимназии? Десетки бивши техникуми обучават в занаяти, за които вече няма
пазар. МОН обещава изследвания по въпроса как това да се промени, включително и със създаването на специален
орган, който да изследва очакванията на работодателите за това какви кадри ще се търсят след 5-10 г. При това както в
средното, така и във висшето образование. Към момента обаче съществуват много бегли и спорадични представи за това
какво се случва с дипломиралите се млади професионалисти от някогашните техникуми. Последното публикувано
изследване отпреди 3 г. показва драстични диспропорции между очакванията им и онова, което намират в
професионалните школа. При това то е правено предимно сред ученици във финансово-стопанки и търговски гимназии,
така че представя картината само за тази професия.
25% от завършващите професионална гимназия ученици не полагат държавните си изпити по професията, сочи
проучване, публикувано на сайта на Центъра за контрол и оценка на обучението /ЦКОКО/. При това положение излиза,
че всеки четвърти, учил в професионално школо, на финала излиза без професия. 14% от възпитаниците на бившите
техникуми пък на практика не вземат и матурите си и по този начин остават с основно образование.
Най-големият проблем на учениците в тези училища са обученията по практика и тези по чужд език. Анкетата сред
учениците е включила както въпроси, засягащи получените от тях знания и умения, така и субективните им оценки за
онова, което им дава училището. 74% от учениците са посочили, че практиката им преминава в класната стая.
Възможно е след края на проучването този процент да е намалял, защото в част от училищата бяха въведени подобия на
дуалното обучение. Така или иначе обаче 46%, или близо половината, посочват като недостатък на образованието си
недостатъчното практическо обучение. 70% пък са заявили, че не са им достатъчни познанията, които получават за
професионалната терминология на чужд език. Той е и една от болните теми на професионалното образование - 40% от
учещите в тези училища посочват, че нивото им на владеене на чужд език е ниско. Оказва се, че учениците много често
излизат с ниво А1 на чужд език съгласно Европейската езикова рамка, като в сравнително малка степен нивото е А2. 69%
посочват, че не им е достатъчна и комуникацията, която провеждат на чужд език. Всеки трети смята, че техникумът не му
дава най-съвременната теоретична подготовка с новостите в съответната професия.
Проверката на знанията и в тази област набляга на теорията - в 85% от случаите учениците твърдят, че ги изпитват с
писмен отговор на въпрос. Повечето от тях са давали по няколко отговора, но въпреки това практическите разработки
идват едва на четвърто място след устните изпитвания и решаването на тестове. Само 11% твърдят, че знанията им са
били проверявани онлайн. Около 43-44% от учениците са удовлетворени от знанията по теория и практика, които
получават. Едва 33% са помирисвали практика в предприятие, а всеки пети е имал участие в учебна фирма.
При избора си на професия около 60% твърдят, че са се ръководили от реалните перспективи да си намерят работа.
Само половината реално харесват професията за която учат, а 39% смятат, че тя би им дала възможност за растеж в
кариерата. 32% са направили избора си под влияние на семейството, а всеки десети е подал документи в съответното
училище просто за да има професия. Едва 2,8% са ползвали услугите на център за кариерно ориентиране.
16,2% от децата възнамеряват да започнат собствен бизнес след завършването. 62,5% имат желание да продължат във
вуз, а 18% смятат да сменят професията си, след като се дипломират. Едва 7% имат намерението да се реализират
веднага, без да продължават образованието си.
Танев с идея за "майсторски" колежи
Просветният министър Тодор Танев от известно време лансира идея за "продължаващо" професионално образование
чрез мрежа от колежи. В тях ще се учи веднага след средно образование, което по неговите думи обучава "чираците" и
"калфите". Идеята е именно въпросните колежи пък да подготвят "майсторите" в бранша.
По неговите думи този модел успешно съществува и в Германия, и в Швейцария. У нас впрочем също има такива колежи,
но системата е недостатъчно развита, защото това образование не дава някакъв допълнителен статус. По думите на
Танев за въвеждането му ще са нужни промени само в Закона за професионалното образование, като въпросните
колежи могат да бъдат 2-годишни или 3-годишни. Той даде за пример медицинските сестри, които в момента учат в
колежи към висшите учебни заведения. Те са 4-годишни и оттам медсестрите излизат със степен "професионален
бакалавър". По думите на Танев обаче, за да бъде уплътнена 4-годишната им подготовка, те учат и много ненужни неща,
които могат да им бъдат спестени. Той е водил разговори с швейцарския фонд, който ни предоставя пари за дуално
обучение, да вземат участие в проект за подобни колежи. По неговите думи няма да има по-нататъшно разширение на
университети, но такава мрежа от учебни заведения може да реши въпроса с подготовката на кадри в области, където
бизнесът търси хора.
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√ Какви са минималните възнаграждения и отпуските в ЕС
Инспекцията по труда публикува минималните условия на труд, които всеки работодател в страна-членка трябва
да осигурява на наетите
Главната инспекция по труда (ГИТ) публикува на сайта си минималните ставки на възнагражденията, работното време и
отпуските, действащи през 2014 г. и 2015 г. в страните от ЕС и държавите – страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
Това са минималните условия на труд и минималните ставки на заплащане, които всеки работодател в страна-членка
трябва да осигурява на своите наети работници и служители, независимо дали те са граждани на съответната държава
или на друга от ЕС. Според българското и европейското законодателство работодателят е длъжен да осигури и на
командированите за повече от 30 дни работници и служители в други страни-членки минималните условия на труд и на
възнаграждение в приемащата държава.
Данните са събрани и обработени от експерти на Инспекцията по труда, а информацията е предоставена от оторизирани
държавни органи в съответните държави или от сайтове, препоръчани от тях.
В Германия от началото на тази година бе въведена минимална ставка в размер на 8,50 евро на час. Остава условието в
различните отрасли и региони минималната ставка да се определя с колективни трудови договори, които не могат да
бъдат под минимално определената. Работното време варира между 38 и 40 работни часа, а отпускът е 24 работни дни.
В Австрия няма конкретна минимална ставка, като за различните отрасли тя се определя с колективни трудови договори.
Работното време е 8 часа на ден и 40 часа на седмица. В някои колективни договори седмичното работно време може да
е между 38-38,5 часа. Отпускът е 30 дни на година, а при стаж над 25 години – 36 дни.
В Испания, където има немалка част работещи българи, минималната работна заплата през 2015 г. е в размер на 21,62
евро на ден, или 648,60 евро на месец, или 9080,40 евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно), което прави
756,70 евро/месец (на база 12 плащания годишно). Работи се по 40 часа седмично. Отпускът е не по-малко от 30
календарни дни.
В Италия, която също е сред предпочитаните от българи за работа държави, няма установени минимални ставки. Не е
установен и дневен лимит от работно време. За работна седмица се счита всеки период от седем дни, в резултат на което
работодателите могат да изчислят референтната седмица от всеки ден. Има 30 дни платен отпуск.
В Обединеното кралство националното минимално заплащане е определено като почасова ставка, която се изплаща като
средна стойност за всички отработени часове в рамките на определен референтен период. Референтният период може
да бъде: ден, седмица или месец (и не по-дълъг от месец).
Ставките се актуализират през октомври всяка година. От октомври 2014 г. до октомври 2015 г. са: за възрастни (21 год. и
повече) – 6,50 паунда, за възрастова група 18-20 години – 5,13 паунда, за 16-17 годишни – 3,79 паунда и за стажанти - 2,73
паунда.
Работното време е средно 48 часа/7 дни (при референтен период от 17 седмици), със съществуваща възможност
определени работници доброволно да се откажат от това ограничение за определен период или за неопределено
време. Нощният труд е средно 8 часа/24 часа (също при референтен период от 17 седмици). Платеният отпуск е 5,6
седмици, на който работещите имат право след 13 седмици непрекъсната заетост.
Пълната информация можете да видите тук
√ Преките инвестиции запазват нивото си от последните 4 години
През 2014 г. границата на страната са прекосили капитали в размер на 1,182 млрд. евро
През 2014 г. България e привлякла по-малко чуждестранни инвестиции в сравнение с 2013 г., показват предварителните
данни на Българска народна банка (БНБ) за състоянието на платежния баланс. Но като цяло нивото им е близко до
характерното за всяка една от последните четири години. Най-големият чужд инвеститор е Холандия, а секторите
недвижими имоти, финансово посредничество и енергетика са сред най-привлекателните.
За една година границата на страната са прекосили капитали в размер на 1,182 млрд. евро. Сумата на преките
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) е по-ниска с около 48 млн. евро спрямо първоначално оповестената за 2013 г. Тогава
размерът им бе близо 1,23 млрд. евро, показва сравнението на неревизираните данни на централната банка. След
последната ревизия на годишните данни за 2013 г. размерът на ПЧИ се оказа малко по-висок, а именно - 1,275 млрд.
евро.
Сравнявайки актуалните неревизирани данни за ПЧИ през 2014 г. с ревизираните в последствие за 2013 г., разликата е
93,5 млн. евро по-малко капитали, изчислява БНБ в своето прессъобщение.
Трябва да се има предвид, че коректно сравнение на годишните данни може да се направи, след като в средата на март
БНБ публикува отчета за януари 2015 г. Тогава ще бъдат направени ревизии на данните за 2013 г. и 2014 г., които
съгласно методологията на централната банка подлежат на промяна с годишните данни на Националния статистически
институт (НСИ) и на допълнително постъпили отчети на предприятия с чуждестранно участие.
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По принцип ревизиите обичайно са в посока нагоре. Ето защо реалната сума, прекосила българската граница, може да се
окаже по-висока.
Отделно – само през декември ПЧИ нарастват със 119,6 млн. евро при понижение от 270 млн. евро за последния месец
на 2013 г.
Основната част на привлечените миналата година средства от чужбина е под формата на т.нар. "Друг капитал". В тази
категория БНБ поставя предоставените от чуждестранните компании вътрешнофирмени заеми за дъщерните си
дружества в България. За цялата 2014 г. общият им обем е 514,3 млн. евро, т.е. близо пет пъти повече спрямо
предходната година.
Вложенията в дялов капитал се оценяват на 498,4 млн. евро при над 1 млрд. евро за предишното дванадесетмесечие. За
една година реинвестираната печалба е 169 млн. евро при такава за 103,4 млн. евро през 2013 г.

Таблица: БНБ. Отрицателният знак при инвестициите в чужбина показва нетно нарастване на активите на
българските предприятия.
През 2014 г. с вложения за 747 млн. евро Холандия се оказва най-големият чужд инвеститор у нас. Следва Австрия с 291
млн. евро, Великобритания – със 180 млн. евро, и Русия със 173 млн. евро. Най-големите нетни отрицателни потоци за
периода са към Германия (-338,4 млн. евро).
Разбивка по отрасли показва, че през миналата година най-големи нетни инвестиции има в секторите „Операции с
недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги“ – 478,3 млн. евро, „Финансово посредничество“ – 163,8 млн.
евро, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода“ – 102,5 млн.
евро, отчита БНБ.

23

Графика: БНБ
През 2014 г. излишъкът по текущата и капиталова сметка намалява до 1,03 млрд. евро при близо 1,32 млрд. евро година
по-рано. Само излишъкът по текущата сметка се свива до 18,8 млн. евро при излишък от 848 млн. евро за 2013 г.
Капиталовата сметка е положителна в размер на 1,02 млрд. евро при положителна стойност от 468 млн. евро година порано.
Данните за външната търговия вече бяха обявени от НСИ през миналата седмица. През 2014 г. износът спадна за пръв път
от пет години, докато вносът нарасна с 1,2%. Така дефицитът по търговското салдо се повишава до 2,9 млрд. евро при
недостиг от 2,43 млрд. евро през 2013 г.
Към 31 декември текущите трансфери, които включват преводите от българи в чужбина, евросубсидиите и членския внос
на България в бюджета на Европейския съюз, са 1,62 млрд. евро при 2,38 млрд. евро, отчетени година по-рано. Само
през декември те са за 77 млн. евро.
Постъпленията от чужди туристи в страната се увеличават с 1,9% на годишна база до 3,116 млрд. евро, показват още
предварителните данни. За сравнение – през 2013 г. приходите от чуждите туристи са били 3,058 млрд. евро.
През разглеждания период сумите, които българските туристи са похарчили при пътуванията си в чужбина, растат с 6,9%
до 1,23 млрд. евро. За пътуванията си в през 2012 г. сме изразходвали 1,15 млрд. евро.
Финансовата сметка, която включва преките и портфейлните инвестиции, е положителна в размер на 1,955 млрд. евро
при отрицателни 1,476 млрд. евро за 2013 г. Ръстът се дължи основно на подобрението по статия „Портфейлни
инвестиции“, която включва вложения в акции до 10% от капитала на дадено дружество, в облигации, бонове,
инструменти на паричния пазар или други търгуеми ценни книжа, както и поради намалението по статия „Други
инвестиции“, към която спадат предоставени и получени търговски кредити, заеми, депозити и други.
В крайна сметка платежният баланс приключва годината на плюс. За 2014 г. той е в размер на 1,91 млрд. евро при минус
от 599,2 млн. евро за 2013 г. За сравнение – през 2012 г. положителният общ баланс възлезе на 2,161 млрд. евро.
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