Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
BG on air
√ Нови опити за борба с незаконните практики?
Конфискация при разлика от 120 хил. лева между законните доходи и имуществото - коментираха експерти
Конфискация на имущество при разлика от 120 хил. лева между законните доходи и имуществото. Такива промени гласуват
депутатите в парламента. Към момента прагът е 250 хил. лева. Мярката цели изсветляване на бизнеса и прекратяване на
някои незаконни практики в България.
Законопроектът мина на първо четене в пленарна зала, съобщи депутатът от "Атака" Явор Нотев в Сутрешния блок на
Bulgaria ON AIR. Според него обаче проект на закон с такъв обществен отзвук и значимост би трябвало да се внесе в подруг формат - в момента може да се спекулира с конкретни цели и с възможността да се предложат годни решения.
Конкретни предложения в обсъждания законопроект будят резерви в някои юристи, отбеляза Нотев.
"Например в разместването на доказателствената тежест по отношение на средствата, с които е придобито имуществото
в споровете, които биха се отнесли в съда след предварителната проверка. Отпада възможността ответникът по такъв иск
да се брани с обстоятелството, че документи, които имат отношение към разглеждания спор са изгубени или унищожени
не поради негова вина, а сега вече няма как да го ползва директно. Би трябвало да събира всякакви доказателства, без
оглед на това, че не носи вина за запазването на документацията, за да се брани пред държавата", посочи Нотев.
Според него има смущения и по отношение на сроковете, посочени в проекта.
Разликата в праговете не е толкова съществена, а как се използват аргументите, коментира от своя страна зам.председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев.
"Желаем да се разграничават трите фази в целия този процес. Фазата на разследването в началото, където да не се
вмъкват очевидно набедени по някакъв повод белязани за рекетиране бизнесмени и впоследствие изнудвани за
бизнеса си, защото не само ще гу изгубят, но това се отразява на икономика. По време на втората фаза - съдебното
установяване може да се окаже, че тези бизнесмени нямат незаконно придобито имущество, но междувременно
загубиха и бизнеса си. Това е недопустимо. Ако на тази втора фаза се дава повече акцент на презумцията за виновност,
това е абсурдно", смята Радев.
Чуйте целия разговор в следващото видео:
Нови опити за борба с незаконните практики? | bgonair.bg

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Счетоводителите объркани при изчисляване на данък "уикенд"
Икономическият министър подкрепи бизнеса за облекчен режим на "данък уикенд". Вече втора седмица за
предприемачите остава неясно определянето на налога. Министър Лукарски заяви днес, че наредбата за неговото
изчисляване създава допълнителна административна тежест върху бизнеса.
Счетоводителите на фирми, регистрирани по ДДС, чиито активи са ползвани и за лични, и за служебни цели, внесоха в НАП
справката, но това им отнело много време и ресурс.
Главен счетоводител разказва какви трудности е срещнал в този процес.
Гергана Машова повече от 18 години е фирмен счетоводител. Компанията, в която тя работи, се занимава с търговия на
дървен материал, доставян от 5 континента. Притеснява се как да пресметне колко време търговските представители са
говорили по телефона с клиенти и колко по лични въпроси.
Гергана Машова - главен счетоводител на компания: Няма как да можем да ограничим, че работното време е от 8 до 5, а
след това всичко, което би било направено като разход би трябвало да се счита за лични разговори.
Оттук идва и проблемът с реалното измерване колко време даден актив е използван за служебни и колко за лични нужди.
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Гергана Машова - главен счетоводител на компания: Няма точна и регламентирана ясна представа как да се направи това
пресмятане, което означава, че при бъдещи данъчни ревизии данъчните проверяващи ще могат субективно да преценяват
дали направеният анализ е правилен или не.
Според Гергана друг проблем е обхватът на данък "уикенд", който важи не само върху новопридобити, но и върху стари
активи.
Гергана Машова - главен счетоводител на компания: Второто ми притеснение е във връзка с това, че трябва да се върнем
назад и да анализираме покупката на всичките ни активи до момента и да можем да преценим каква част от тях се ползват
за лични цели и каква за служебни нужди.
Големият недостатък на данък "уикенд" е, че изцяло ангажира счетоводителите, отклонявайки ги от техните задължения,
твърди Гергана.
Гергана Машова - главен счетоводител на компания: С въвеждането на този данък "уикенд" ресурсът, който ние ще вложим
за администирарнето и пресмятане на тези разходи би бил много повече, отколкото постъпленията за фиска в държавата.
От НАП обясниха за БНТ, че данък "уикенд" е въведен у нас през 1994-г. Ето защо той се разпростира върху активи, за които
е ползван данъчен кредит от влизането му в сила преди близо 20 години и които евентуално са ползвани и за лични нужди.
Друг е въпросът дали фирмите са склонни да посочат толкова назад във времето, че имат активи със смесено ползване и
как данъчните при проверки могат да открият подобна практика.
Колкото до исканията на бизнеса - настоява се за облекчен режим при изчисляване на данъка, неговото деклариране да
не е месечно, а в края на годината и не на последно място да се определи съотношение в проценти за служебно-лично
ползване за отделните активи в различните браншове.
Мирела Данова - ръководител на консултантска фирма: Би трябвало може би да има някакъв праг, над който да се
изчислява, защото е много трудно, ако един компютър се ползва, примерно лаптоп в къщи, в офиса. Може да се налага
извън работно време да се доработва някои неща. В такъв случай как това ще това ще бъде осчетоводено. Иглика Манова
- управител на фирма във Варна: Нас ни се налага и събота и неделя да работим. Ние живеем с фирмата и спим там, и не
бих отделила и събота и неделя - работим. Милчо Манев - управител на фирма в Русе: В нашата фирма нямаме такава
собственост, която да подлежи на подобно използване двустранно. Аз смятам, че трябва да го има стига да бъде
справедливо приложен.
Министърът на икономиката подкрепи исканията на бизнеса. Той очаква работната група, която се създава към
финансовото министерство, с участието на НАП, работодатели и представители на счетоводния бранш да облекчат
процедурата по отчитане на данък "уикенд".
Поддържате ли тезата на бизнеса, че по този начин така, както се прилага наредбата се получава една допълнителна
административна тежест за бизнеса? Божидар Лукраски: Това е факт. Ние сме си го говорили и с колегите. Това, което е и
искане на бизнеса, е да се прегледат европейските практики по отношение на прилагането на подобни данъци в страни
членки на ЕС. Особено по отношение на праговете на прилагане, по отношение стойността на активите, за които ще се
прилага данък "уикенд" и по отношение на някаква дифернециация на браншовете, в които по различни начини и с
различни данъчни ставки ще трябва да се прилага данъка. Дяволът е в детайлите, затова искрено се надявам и съм сигурен,
че колегите от НАП и от МФ ще стигнат до най-добрата регулация.
Mediapool
√ Борисов отхвърли идеята на Вишеградската четворка за "резервна гранична система"
Премиерът Бойко Борисов очаквано се обяви срещу искането на страните от Вишеградската четворка за "резервна
гранична система" в България и Македония и задържане на бежанците в Гърция. След среща с чешкия си колега Бохуслав
Соботка в Прага Борисов заяви, че тази идея няма да реши проблемите, а само ще доведе до промяна на мигрантските
маршрути към богатите страни в Западна и Северна Европа.
В понеделник лидерите на Полша, Чехия, Словакия и Унгария, както и тези на България и Македония, се събраха в Прага,
за да се опитат да формират обща позиция преди Европейския съвет за бежанската криза в четвъртък.
Срещу плановете на Вишеградската четворка обаче се обяви Германия, според която подобни "прости решения" са
неприемливи. Въпреки официалната позиция на Борисов срещу тези идеи, самият той от седмици призовава ЕС да затвори
границите си, докато не се реши ситуацията с вече влезлите бежанци.
"Този въпрос засяга ЕС като цяло и следва да се намери общоевропейско решение, със съвместни усилия и в дух на
разбирателство. В краткосрочен и средносрочен план от първостепенно значение за овладяване на миграцията ще бъде
ефективният контрол по външните граници на ЕС", заяви Борисов.
Той определи като спекулации твърденията, че едва ли не някой му е правил забележки, обаждал му се е или е възлагал
задачи.
"Разговорът с канцлера Меркел (бел. ред. - в неделя) беше по мое искане, тъй като имаше напрежение с днешната среща...
Ние с такава радост махнахме границата с Гърция, че сега да построим нова ограда. . . не ни се строи, нито е европейско,
нито е демократично", отбеляза Борисов.
Словения и Сърбия се готвят да последват Австрия
Мигрантската криза се очаква да влезе в нова фаза, след като Австрия обяви, че ще ограничи приема на мигранти. В
понеделник Словения и Сърбия обявиха, че ще предприемат аналогични мерки.
Виена предупреди в неделя, че тази седмица ще обяви ограничения за влизането през основния пункт на границата със
Словения и се очаква по целия балкански маршрут да бъдат предприети подобни мерки.
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Според обществената телевизия на Словения, ограниченията ще влязат в сила от тази сутрин и ще позволят да се намали
броят на мигрантите, преминаващи през граничния пункт на границата с Австрия, с до 1000 души дневно.
Словения е уведомила и Хърватия за намерението си да се засили контрола по границата.
Сръбският министър на външните работи Ивица Дачич също обяви, че ако Австрия затвори границите си за бежанци,
Сърбия ще бъде принудена да направи същото.
Притеснени сме от липсата на единна позиция на ЕС, както и от неяснотата какво да се прави в бъдеще. Мерките, които се
вземат от отделни държави, ни поставят в трудна ситуация, каза още Дачич пред Дойче веле.
Поведението на Сърбия ще зависи преди всичко от мерките, които ще вземат страните от т.нар. Балкански път, поясни
Дачич.
Берлин не приема "прости" решения
В понеделник германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер коментира от своя страна, че затварянето на
границите няма да реши кризата с миграцията.
"Германия е крайно заинтересована от факта бежанците да бъдат разпределени равномерно в ЕС", припомни той.
Министърът заяви, че Берлин е против търсенето на "прости решения", които включват дискусии за затваряне на
границите".
"Ние не можем формално и неформално да разместваме границите на ЕС. Гърция е член на ЕС и по тази причина ние сме
длъжни, доколкото е възможно да защитим външната й граница", посочи Щайнмейер.
Според него преодоляването на кризата зависи от това как Турция ще изпълни задълженията си.
"Всичко много зависи от това в какъв обем и как точно Турция ще изпълни задълженията си.
Към този момент аз съм убеден, че Турция ще се съобрази с това споразумение", каза той.
"Ако Анкара изпълни ангажиментите си, потокът от мигранти няма да спре, но броят им през 2016 г. ще бъде по-малък,
отколкото през 2015 г.", заяви още германският външен министър.
Чехия ще убеждава Германия
Прага смята да убеди Берлин да приеме предложението на Вишеградската четворка, включваща Чехия, Полша, Унгария и
Словакия, по северните граници на Гърция да бъдат създадени ефикасни бариери пред устремените към ЕС бежанци от
Близкия изток и Северна Африка. Това заяви чешкият външен министър Лубомир Заоралек след пристигането си в Брюксел
за участие в среща на европейските външни министри, предаде ТАСС.
"Убедени сме, че сега е необходимо да спрем нелегалната миграция, като помогнем на балканските държави", каза той.
"Осъществяването на плановете да бъдат укрепени границите на Македония и на България с Гърция е от голямо значение",
добави чешкият външен министър.
"С Германия водим диалог на много равнища. Можем да се споразумеем по обсъжданите въпроси за миграцията. Усилията
ни ще станат част от единните действия на ЕС", каза Заоралек.
Според него тези мерки няма да доведат до изолация на Гърция, както смята Берлин.
"Нямаме интерес от политика, която да предизвика нечия изолация или изключване (от ЕС и Шенгенската зона). Не виждам
нищо трудно да убедим Германия в това. Сътрудничеството със западнобалканските държави (в уреждането на
миграционната криза) е също тъй важно, както и сътрудничеството с Гърция", добави чешкият министър.
Унгарският министър-председател Виктор Орбан каза от своя страна, че политиката на Европейския съюз за излизане от
миграционната криза се е провалила и подчерта, че Унгария няма да приеме разпределение на бежанци с национална
квота, съобщи Ройтерс.
"Брюксел иска да пусне нелегални мигранти на територията на ЕС и после да ги разпредели по задължаващ начин", каза
Орбан пред парламента.
Това е брюкселският план за уреждане на кризата. Унгарското правителство на приема този план, каза той и допълни, че
тази година миграционният натиск само ще се засилва и Европа ще стане беззащитна и слаба.
24 Часа
√ Обмислят дали данък "уикенд" да е различен по браншове
За налога ще се преглеждат най-добрите европрактики
Данък "уикенд" да се прилага с прагове по активи и вероятно да има и различни ставки за отделните браншове.
Това виждане на бизнеса огласи в понеделник министърът на икономиката Божидар Лукарски.
"Предложенията на бизнеса били свързани с промени на указанията на НАП, са по отношение на праговете на прилагане
на новия налог, за стойността на активите и за диференциация на ставките по браншове", каза министърът.
И добави: Дяволът е в детайлите. Лукарски се обяви "за" данък "уикенд", въпросът бил как ще се прилага. Лукарски се
надява в диалог с бизнеса, работодателските организации и НАП да се стигне до най-добрата регулация.
Указанията на НАП не са идеални, има забележки, надяваме се на диалога, каза Лукарски.
Ще се прегледат европейските практики за подобни данъци в страни от Европейския съюз.
НАП била поела ангажимент да направи такъв анализ. Лукарски заяви, че бизнесът няма проблем с такъв данък.
113,7 млн. лв. отиват в 218 малки и средни предприятия
"Надявам се подписването на още 218 договора по първата процедура на ОП "Иновации и конкурентоспособност" да е не
само силен старт на годината, но и сигнал за развитие на малките и средните предприятия, които са основният двигател
на българската икономика".
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Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на церемония по връчване на подписаните договори по втори
краен срок на процедурата "Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия" на
програмата. Безвъзмездното финансиране по тези 218 договора е 113,7 млн. лв. То е за фирми в секторите на
високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства.
Лукарски припомни, че вече се изпълняват 200 договора по първата процедура.
От сключените договори 42 проекта са в Северозападния регион. В Североизточния район ще се финансират 22 проекта, в
Югоизточния - 28, в Югозападния - 29, в Северен централен регион - 33, и в Южен централен - 70.
Разпределението на проектите по категорията на предприятията е:
- микро предприятия - 42;
- малки предприятия - 104;
- средни предприятия - 72.
Според икономическата дейност на предприятията: най-голям брой одобрени кандидати са от сектора на "Производство
на машини и оборудване с общо и специално предназначение" – 97, следвани от "Производство на електрически
съоръжения" - 36 и "Производство на химични продукти" - 36. Предприятията, които развиват дейност в сектора на
"Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти" са 29.
По първите два крайни срока бяха сключени договори с 430 фирми. Това опровергава първоначално направените
песимистични прогнози, че програмата няма да стартира, коментира министър Лукарски.
Той призова бизнеса да изпълнява проектите си коректно, като предупреди, че за фирмите, които не спазват стриктно
бизнес плановете си ще има финансови корекции.

√ Бойко Борисов призова за общо европейско решение за справяне с мигрантския поток (обзор)
Засилването на външната граница на ЕС е най-важно, заяви премиерът в Прага
България високо цени традиционно приятелските си отношения с Чехия, както и сътрудничеството с Вишеградската група,
заяви министър-председателят Бойко Борисов на срещата в Прага с чешкия си колега Бохуслав Соботка.
Борисов разговаря със Соботка преди срещата на Вишеградската група за бежанската криза, в която бе поканен да участва
заедно с президента на Македония Георге Иванов.
Оценяваме стремежа на групата да бъде фактор за разрешаване на проблемите на бежанците и миграцията към ЕС, добави
Борисов. Той подчерта, че този въпрос засяга ЕС като цяло и следва да се намери общоевропейско решение със съвместни
усилия и в дух на разбирателство.
Премиерът отбеляза тежката миграционна ситуация в държавите от Западнобалканския маршрут, като добави че с
предприемането на едностранни мерки нямада се постигнат устойчиви резултати. Според Борисов мигрантските потоци
не могат да бъдат овладени без активния принос и участие на всички държави по маршрута, особено Гърция. Той посочи
още, че идеята за засилване на контрола по българско-гръцката и македонско-гръцката граница няма как да доведе до
решение на проблема за Европа, а
единствено може
да се очаква
промяна на
миграционните
маршрути
Премиерът изтъкна, че в краткосрочен и средносрочен план от първостепенно значение за овладяване на миграцията ще
бъде ефективният контрол по външните граници на ЕС и е необходима допълнителна подкрепа за укрепването им.
Борисов подчерта
сериозните
усилия на
България за
редуциране
на нелегалната
миграция
и изтъкна признанието, което страната ни получава за охрана на нашата граница, която е външна за ЕС. В края на срещата
премиерът отправи покана към своя чешки колега да посети България в удобно за него време.
Лидерите на Вишеградската четворка - Чехия, Полша, Словакия и Унгария, се събраха в чешката столица в понеделник, за
да обсъдят мерки и решения за бежанската криза в Европа. Форумът предхожда посещението на председателя на
Европейския съвет Доналд Туск в Прага във вторник, както и срещата на върха на ЕС на 18 и 19 февруари в Брюксел.
Очакваше се страните от Вишеградската четворка да излязат с единна позиция по бежанския проблем, която в края на
седмицата да представят на Европейския съвет в Брюксел.
Една от основните теми, които се очакваше да бъде обсъдена, бе създаване на нова "резервна европейска защитна линия"
по северните граници на Гърция с България и Македония, за да се спре потокът от мигранти по т.нар. Балкански път. Идеята
бе повдигната наскоро от унгарския премиер Виктор Орбан. Преди срещата в Прага Орбан отново заяви, че политиката на
ЕС спрямо бежанците се е провалила и че Унгария няма да приеме системата за разпределяне на имигранти на квотен
принцип.
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Според Ройтерс обаче
Германия е
против тази идея
и е протестирала
срещу плановете
на страните от Централна Европа. Ройтерс цитира писмо на двамата най-влиятелни социалдемократи в правителството в
Берлин - вицеканцлера Зигмар Габриел и външния министър Франк-Валтер Щайнмайер. То било разпратено до
правителствата в Прага, Будапеща, Варшава и Братислава.
Преди заминаването си за Прага Борисов разговаря по телефона с германския канцлер Ангела Меркел, като я запознал с
българската позиция за срещата в Прага. "С канцлера Ангела Меркел се чух преди срещата ми с Вишеградската четворка
по мое желание", съобщи Борисов в Прага. "Казах ѝ, че ние толкова се радвахме, като паднаха оградите, че
не бихме строили
нови огради с
Гърция",
заяви Борисов. Страната ни обаче имала проблем, че съседката ни не си изпълнява задълженията по охрана на външната
граница на ЕС.
"Аз съм да се затворят всички външни граници и тези хора, които вече са тук, да бъдат интегрирани", каза още Борисов.
"Ние не участваме тук, за да стане четворката петорка, а защото трябва да се намери общо европейско решение", каза пък
външният министър Даниел Митов.
В същото време Словения и Сърбия обявиха, че ще ограничат пропускането на мигранти на своя територия заради
аналогичните мерки от страна на Австрия. Виена предупреди в неделя, че тази седмица ще обяви ограничения за
влизането през основния пункт на границата със Словения и се очаква по целия балкански маршрут да бъдат предприети
подобни мерки.
Вишеградската четворка е новият миниблок в ЕС, 5-а икономическа сила
Вишеградската четворка е организация на 4 държави в Централна Европа - Чехия, Унгария, Полша и Словакия. Те се събират
точно преди 25 години - на 15 февруари 1991 г., в крепостта Вишеград в Унгария. Тогава участничките са три - Чехословакия,
Унгария и Полша. След като Чехословакия се разпада, Чехия и Словакия поотделно стават членове на организацията през
1993 г. Всяка година през юли се сменя председателката на групата. В момента председател е Чехия.
Създаването на Вишеградската четворка е предшествано от друга историческа среща преди векове. Владетелите на
Бохемия, Полша и Унгария се срещат във Вишеград през 1335 г. Те се споразумяват за създаването на нови търговски
пътища, които да заобиколят основното пристанище Виена и да се сдобият с по-лесен достъп до европейските пазари.
През 1339 г. има втора среща, на която се решава кой ще е бъдещият крал на Полша, ако Казимир III почине без мъжки
наследник.
Целта на организацията днес е да работи за по-нататъшната интеграция на тези държави в Европейския съюз, както и на
задълбочаване на връзките помежду им в областта на отбраната, икономиката и енергетиката. И четирите държави от
Вишеградската група влизат в Европейския съюз с голямата вълна на 1 май 2004 г. Сега ролята на четворката придоби нова
сила, тя вече заема самостоятелна позиция и се изявява като новият миниблок в ЕС, коментират анализатори.
И четирите страни от Вишеградската четворка имат много добри икономически показатели. Ако се вземат като еднаединствена държава, Вишеградската четворка е 5-ата най-голяма икономика в Европа и 12-а в света.
Единствената постоянна организация, която се появява след създаването на групата, е Вишеградският фонд, основан през
1999 г. със седалище в столицата на Словакия - Братислава. С решение на премиерите на страните е определен годишен
бюджет на фонда от 8 милиона евро от 2004 г. насам.
На 12 април 2011 г. полският военен министър Богдан Клич обявява, че Полша ще ръководи новата военна група на
организацията. Решението е взето на заседание на групата в Словакия. Предвижда се бойната група да бъде активирана и
да чака "на стендбай" през първата половина на 2016 г.
На 14 март 2014 г. групата дори подписва пакт за обща военна единица в рамките на Европейския съюз като отговор на
руската военна интервенция в Украйна през 2014 г. Според споразумението се предвиждат общи военни учения и
координирана отбранителна политика в 4-те централноевропейски държави.
Инвестор.БГ
√ Търговете за "Хемус" се спират заради липса на финансиране
Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" спря процедурите след разпореждане на премиера
След като тази сутрин премиерът разпореди търговете за двата участъка от магистрала "Хемус" в 60-км отсечка Ябланица
– Плевен/Ловеч да бъдат прекратени, Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти", която отговаря
за проекта, спря процедурите, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Основният мотив на компанията за решението й е невъзможност да бъде осигурено финансиране за изграждането на
двете отсечки по линия на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020.
Бюджетът за пътно строителство от програмата е в общ размер 673 млн. евро. Средствата са предвидени за доизграждане
на магистрала "Струма", като участъкът от Благоевград до Крупник ще струва 83,5 млн. евро, тунелът при с. Железница е с
индикативна стойност 120 млн. евро, от Кресна до Сандански – 128 млн. евро, а за отсечката от Крупник до Кресна (през
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дефилето) още не е решено какъв вариант на преминаване ще се избере и, съответно, не се знае колко средства ще
погълне строителството й.
В същата оперативна програма е заложено и довършването на Западната дъга от столичния околовръстен път.
Компанията посочва, че според предварителните разчети с реализирането на изброените проекти наличният ресурс за
пътно строителство по програмата ще се изчерпа.
Дори и с алтернативно преминаване през Кресненското дефиле, а не строителство на 15-км тунел, се знаеше, че от новата
оперативна програма "Транспорт" няма да останат пари за доизграждането на "Хемус". Участъци от магистралата вероятно
ще бъдат включени в бъдещата програма "Европейски транспортни коридори" - "наследник" на "Транзитни пътища", която
се реализираше със заем от Европейската инвестиционна банка.
По време на заседанието на парламентарната комисия по регионална политика през миналата седмица министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова каза, че ведомството чака правителството да му даде мандат
за преговори с банката, за да се подготви новата програма. В нея най-вероятно ще влязат и скоростният път Видин-София,
както и отсечки от магистралата София-Калотина.
Припомняме, че търговете за двата участъка на "Хемус" - от Ябланица до разклона за Угърчин и Луковит и оттам – до
разклона за Плевен и Ловеч, бяха спечелени от обединения около "Джи Пи Груп" и "ПСТ Груп" при обща цена за
строителството 756,7 млн. лева спрямо заложените в тръжната документация 434 млн. лева индикативен бюджет.
Италианската компания "Серенисима конструциони" подаде жалба в Комисията за защита на конкуренцията срещу
решението за първия участък, а отстранената турска "Ташяпъ Иншаат Тааххют Санайи ве Тиджарет" – за втория. При
създалата се ситуация обаче антимонополното ведомство вероятно ще спре процедурите.
Novinite.bg
√ Безработицата намалява до 7,9% през последните три месеца на 2015 г.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.2%, или с 0.4
процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 година, съобщи Националната статистика.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 63.7%, като в сравнение със съответното
тримесечие на 2014 г. се увеличава с 2.3 процентни пункта. Коефициентът на безработица е 7.9%, или с 2.7 процентни
пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2014 година. Икономически неактивните лица на 15 - 64 навършени
години са 1 447.9 хил., или 30.8% от населението в същата възрастова група. От тях 165.7 хил., или 11.4%, са обезкуражени
лица. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на обезкуражените лица (15 - 64 навършени години) намалява
с 19.4 хиляди. През четвъртото тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3
061.7 хил., от които 1 627.3 хил. са мъже и 1 434.5 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на 15 и
повече навършени години е 49.7%, като в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта.
При мъжете този дял е 54.9%, а при жените - 44.8%. През периода четвърто тримесечие 2014 - четвърто тримесечие 2015
г. увеличение с 0.4 процентни пункта на дела на заетите лица се наблюдава в сектора на услугите, където техният брой
достига 1 937.3 хил., или 63.3% от всички заети лица. В индустрията работят 927.1 хил. души (30.3%), а в селското, горското
и рибното стопанство - 197.3 хиляди (6.4%).
От всички заети 3.6% (109.6 хил.) са работодатели, 7.4% (226.0 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.4% (2 705.2
хил.) - наети лица, и 0.7% (20.9 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 2 012.1 хил. (74.4%) работят в частния
сектор, а 693.1 хил. (25.6%) - в обществения. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на наетите в частния
сектор се увеличава с 4.8%, а този на наетите в обществения сектор остава почти непроменен. От всички наети лица 100.1
хил., или 3.7%, са с временна работа.
През четвъртото тримесечие на 2015 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 999.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата
възрастова група е 63.7% (67.0% за мъжете и 60.4% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29
навършени години е 37.9% (40.9% за мъжете и 34.7% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 64 навършени години е 68.1%, съответно 71.7% за мъжете и 64.5% за жените. Спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г.
този коефициент се увеличава с 2.6 процентни пункта, като увеличението е по-голямо при мъжете (с 3.4 процентни пункта),
отколкото при жените (с 1.9 процентни пункта). Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 550.8 хил., или 55.4%
от населението в същата възрастова група (58.9% от мъжете и 52.3% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на
2014 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 3.9 процентни пункта, като
увеличението при мъжете и жените е съответно с 3.4 и 4.3 процентни пункта.
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През четвъртото тримесечие на 2015 г. безработните лица в страната са 261.0 хил., а коефициентът на безработица - 7.9%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. броят на безработните е по-нисък с 26.4%, а коефициентът на безработица
- с 2.7 процентни пункта. През посочения период коефициентът на безработица намалява и при мъжете, и при жените, но
стойността му се запазва по-висока при мъжете - 8.0%, в сравнение с тази при жените - 7.6%. От общия брой на
безработните лица през четвъртото тримесечие на 2015 г. 142.4 хил. (54.5%) са мъже и 118.7 хил. (45.5%) - жени.
От всички безработни 13.9% са с висше образование, 52.0% - със средно, и 34.1% - с основно и по-ниско образование. През
четвъртото тримесечие на 2015 г. продължително безработни (от една или повече години) са 156.4 хил., или 59.9% от
всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4.7%, като в сравнение със същото тримесечие
на 2014 г. намалява с 2.1 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица намалява както при мъжете,
така и при жените, като достига съответно 5.0% и 4.4%.
От общия брой на безработните лица 44.9 хил., или 17.2%, търсят първа работа. През четвъртото тримесечие на 2015 г.
коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 14.5%, съответно 15.0% за мъжете и 13.9%
за жените. В сравнение със същия период на 2014 г. този коефициент е по-нисък с 3.1 процентни пункта, като намалението
му е с 3.5 процентни пункта при мъжете и с 2.6 процентни пункта при жените.
√ Всяка втора компания не може да намери нужните специалисти
Всяка втора компания не може да намери нужните служители. Въпреки безработицата работодателите трудно откриват
подходящите кадри, показва последният преглед на Европейската комисия за заетостта и социалната политика,
съобщава Нова телевизия. 40% от компаниите в Европа са затруднени в намирането на подходящите служители. Данните
са категорични - малко са страните, в които такъв проблем няма. Само в Испания, Кипър, Гърция и Хърватия под 25% от
компаниите изпитват трудности да открият желаните специалисти. А най-тежка е ситуацията в балтийските държави - в
Естония например почти 70% от фирмите удрят на камък.
"В последните години определено има разминаване между това, което бизнесът търси и това, което постъпва като
кандидатури", потвърди пред Нова Димитринка Гринко – управител на компания.
Пътят до желаната работа за Искра също се оказва дълъг. Намирането на работа в този кол център ѝ отнело месеци.
"Много време ми отнеме, тъй като моите изисквания и качества, които притежавам, не всяка компания ми ги
предлагаше", каза тя.
Проблемът е още по-голям за бизнеса Откриването на точния кадър се оказва спирачка в развитието на повече от
половината фирми у нас.
"Хората основно се разминават в очакванията си, в изискванията, на които трябва да отговарят – има в младите хора
изградено едно усещане, че развитието трябва да стане много светкавично и като позиция, и като заплащане. Което не е
така на практика", обясни Димитринка Гринко – управител на компания.
"Проблемът тръгва от развитието на технологиите – и много трудно може да се догони дигиталната ера – както от
служителите, така и от работодателите", заяви Надя Василева – изп. дир. на компания за подбор на персонал.
Затова и Брюксел съветва правителствата да насърчават предприемачеството и иновациите. Както и бързото въвличане
на работници от други държави в чужди пазари на труда.В момента едва 4% от гражданите на ЕС живеят в друга държава
от Общността.

Vlastta.com
√ Малките стъпки на ЕС към единен цифров пазар
Да се позволи на европейските граждани да използват всички възможности на интернет, без да бъдат възпрепятствани от
границите на държавите в ЕС, се превърна в един от основните приоритети на новата Европейска комисия.
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"Заради съществуващите бариери онлайн гражданите нямат възможност да използват стоки и услуги, интернет
компаниите и стартиращите предприятия имат пред себе си стеснени хоризонти, а бизнесът и правителствата не могат
напълно да се възползват от дигиталните инструменти", аргументира Европейската комисия избора си на именно тази
политика за водеща. Ако се премахнат излишните регулации и 28-те цифрови пазара на ЕС станат единни, общносттa ще
печели по 415 млрд. евро на година - увеличаване на БВП на съюза с 3%, изчислява ЕК.
Политиките на комисията "Юнкер" са насочени в три посоки:
- По-добър интернет достъп до цифрови стоки и услуги;
- Регулаторна среда, в която дигитални мрежи и услуги могат да се развиват бързо;
- Използване на онлайн бизнеса като двигател на икономическия растеж.
Накратко, ЕК иска да премахне различията между начините, по които работят онлайн и офлайн бизнесът. Голяма част от
мерките са насочени към насърчаване на интернет компаниите да предлагат стоките и услугите си в други държави –
например създаване на начини за по-евтини и по-лесни доставки и уеднаквяване на законодателствата в сферата на
потребителските права.
"Не" на "геодискриминацията"
Тук се намира и популярната сред много европейци цел да се премахне геоблокирането в рамките на ЕС – т.е. това, че се
намираме в определена държава, да не може да бъде аргумент да не използваме дадена, която се предлага на
територията на дружа държава членка. Според Европейската комисия подобни практики понякога нямат никакво
основание.
Брюксел е категоричен в становищата си: "Подобна дискриминация не може да съществува в единен пазар."
"Дискриминацията на географски признак намира израз в различни практики – например потребителите да получават
отказ при опит за достъп до уебсайтове или до приложения. Друг път потребителите имат достъп до уебсайта, но не могат
да купуват продукти или услуги от него. А е възможно продажбата или услугата да не е отказана, но да се прилагат различни
цени въз основа на географското местоположение – комисията дава пример с наемането на автомобил в определена
държава – когато това се прави онлайн, цените се различават в зависимост от това от коя държава се наема", разяснява
професор Нели Огнянова същността на проблема.
Все пак трябва да се има предвид, че има и случаи, при които геоблокирането, ограниченията на доставките и
диференцирането на цените ще се смятат обосновани и ще продължава да ги има. През декември 2015 г. изтече срокът на
обществената консултация, обявена от ЕК. Предстои обобщението на отговорите, напомня Нели Огнянова.
Как ще се създаде необходимата среда
През 2016 г. можем да очакваме законодателни предложения, свързани с работата на телекомите, които да гарантират
достъп до високоскоростен интернет и по-сигурна инфраструктура в дигиталната среда. По-конкретно ЕК разкритикува
бавното и нецялостно разпространение на използването на 4G мрежата. През 2017 г., когато се очаква някакъв напредък
по премахването на геоблокирането, ще отпаднат например и таксите за роуминг в ЕС.
Обработването на лични данни носи отговорности
За да могат потребителите спокойно да използват онлайн услугите, те трябва да бъдат сигурни, че са защитени от
злоупотреба с личните им данни. ЕК вече представи някои предложения, които да подобрят управлението на чувствителна
информация от страна на компаниите. Сред нововъведенията са разрешаване на националните агенции за защита на
личните данни да налагат глоби в размер на стотици милиони евро, когато са установени нарушения от страна на
компаниите. Бизнесът ще е задължен да уведоми властите в рамките на три дни след евентуален пробив от хакери. Освен
това "правото да бъдеш забравен", което беше въведено след решение на германски съд, ще бъде записано в закон.
"По нещо за всеки" от реформата на авторското право
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Авторското право също е изправено пред дългоочаквана реформа.
"Основната трудност – както при всяка ревизия на режима на авторските права – е в баланса: да се гарантира стимулираща
среда за творците и същевременно - широк достъп до съдържание за потребителите. Балансът ще бъде постигнат трудно,
макар че, изглежда, ще се предвиди "за всекиго по нещо" – в полза на по-широкия достъп ще се преразгледат отново
изключенията от авторското право за изследователски цели, за хора с увреждания, за обществените библиотеки и др., а в
полза на справедливото възнаграждение на авторите се поставят за обсъждане ред въпроси, като например правния
режим на услугите за агрегиране на новини", коментира Нели Огнянова.
Измежду планираните мерки са:
- създаване на общоевропейска платформа за търсене и използване на съдържание (например филми), достъпно само за
някои държави членки, от всякакви европейски източници;
- посочване на изключения от авторското право на ЕС, чрез които определени произведения ще могат да се използват без
предварително разрешение от носителите на правата;
- специализирани режими за изследователите (при анализ на текст и данни), онлайн преподавателите (публикуващи
дигитално съдържание) и хората с увреждания (за достъп до повече творби), които според еврокомисията се намират в
състояние на правна несигурност.
През следващите месеци ще бъдат преразгледани:
- законодателството за интернет потребителите, които "качват снимки на сгради и публични художествени творби,
постоянно разположени на обществени места";
- справедливото разпределение на приходите от онлайн използване на творби, защитени с авторско право, които са
"резултат от инвестициите на творци и творчески индустрии".
Въпреки че в тази област стигането до консенсус между потребители и творци е трудно, ЕС разчита на факта, че
отстраняването на пречките пред излизането на авторите на европейския пазар, както и създаването на условия за лесен
и удобен достъп до легално цифрово съдържание са в интерес на авторите.
Електронната търговия – еднакви условия за всички
След приемането им се очаква предприятията да продават по-лесно на повече пазари при ясни еднообразни правила, има
заявка да се работи и за сближаване на правилата за електронна търговия онлайн и офлайн без оглед на границите в ЕС.
През декември бяха направени две предложения за регламентиране на купуването за стоки и на цифрово съдържание
онлайн.
Връщаме дефектните стоки за ремонт
В гаранционен срок от две години, след като потребител получи дефектен продукт, той ще може да поиска от продавача
отстраняване на дефекта. Няма да има нужда да се доказва, че дефектът е съществувал в момента на доставката. Това
предложение на ЕК ще замени настоящия режим, според който от купувача се изисква доказателство, че е получил стоката
повредена.
Обезщетения за повредено цифрово съдържание
Що се отнася до дигиталния пазар, ако потребителите закупят по интернет повредена стока (песни, игри или филми
например), те ще имат право да получат парите си обратно или да прекратят договора си. Това правило ще замени
настоящия режим, според който потребителите са компенсирани само с отстъпки при закупуване на други продукти в
бъдеще. Също така през последните месеци се регламентира мрежовата неутралност – ще бъде забранено на интернет
доставчиците да предоставят по-бърз интернет достъп до някои услуги и уебсайтове, отколкото до други. Тази мярка цели
да се даде равен старт на всички компании и се очаква да има особено положителен ефект върху малките и средни
предприятия.
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Киберконтрол за най-важните
Работи се в областта на киберсигурността в съюза – задължиха се доставчиците на жизненоважни услуги в ЕС (например
снабдителите на електричество, транспортни, банкови и здравни услуги, както и интернет търсачките и облачните услуги)
да спазват определени стандарти за сигурност и да докладват на отговорните национални органи при сериозни заплахи и
случаи на кибератаки.
Защо трябва ЕС да се заеме с тази задача
Великобритания, която е един от най-активните застъпници на стратегията за единния пазар, посочва следните аргументи
защо има нужда от мерки на европейско ниво:
- 47% от потребителите в ЕС купуват стоки онлайн от собствените си държави, а едва 15% - от други държави членки;
- само 7% от малкия бизнес предлага услуги в други държави;
- чрез либерализирането на онлайн услугите е възможно както бизнесът да печели, така и потребителите да спестяват
заради по-големия избор;
- Лондон изчислява, че ако регулациите за електронна търговия са еднакви във всички държави членки, 57% от компаниите
в ЕС ще увеличат продажбите към други държави.
АГРО.БГ
√ Конференция представя възможностите за иновации в българското земеделие
Конференцията е насочена към всички участници в агро-хранителната верига
Първата по рода си в България международна конференция ще представи възможностите за иновации в българското
земеделие в условията на новата Обща селскостопанска политика на ЕС чрез нейния ключов подход - Европейското
партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ). Конференцията "Иновациите
в българското земеделие: първи стъпки по пътя на ЕПИ-АГРИ" ще се проведе на 25 февруари 2016 г. от 9:30 до 14:00 в зала
"България" на Конгресния център на Международен панаир - Пловдив. Събитието се организира от Институт за
агростратегии и иновации, Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и Тракийски университет – Аграрен факултет.
Целите на конференцията са да разясни понятието "иновация" в условията на новата Обща селскостопанска политика на
ЕС в програмния период 2014-2020; да представи перспективите за въвеждането на иновациите в българското земеделие
и хранително-вкусова индустрия чрез ЕПИ-АГРИ; да очертае възможностите за финансиране на приоритетните области на
сътрудничество чрез представянето на добрите практики при въвеждането на иновациите в други европейски страни; да
постави началото на обществено обсъждане по подготовката на наредба за критериите за създаването на Оперативните
иновативни групи и оценка на предлаганите от тях проекти; да стимулира процеса по ефективно прилагане на мярка 16
"Сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). "При подготовката на конференцията се
водехме от голямото ни желание да предоставим на земеделския и преработвателния бранш пълна информация за
политиката на Европейския съюз за иновации в земеделието и хранително-вкусовата промишленост и политиката на
страните от Европа, за които иновациите в земеделието са водещи за засилване на конкурентните им предимства", посочва
Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации.
Специален гост на конференцията е ръководителят на EIP-AGRI Service Point към Европейската комисия Паком Еуенга.
Структурата в Холандия за разработване и внедряване на иновации и практически примери за подхода "проблемрешение" ще бъдат представени от съветника по земеделие, природа и храни в Холандското посолство Емар Хемеке.
Холандия председателства в момента ЕС и се фокусира в генериране и насочване на иновативната енергия на Европа, която
да обедини предприемачи, учени и политици в намиране на технологични решения на глобалните предизвикателства.
"Иновациите генерират оптимизъм" е мотото на холандската програма за приложни иновации за 2016 г., която работи в
12 направления.
Йорун Тонесен и Йохан Елингсен от Норгес Вел - най-старата неправителствена организация в Норвегия, ще представят
конкретни примери за иновативно мислене и действия в тяхното земеделие, както и доказали се модели на
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сътрудничество и обмен на информация и опит от различни сфери, които са не по-малко важни от въвеждането на ново
оборудване. Развивала дълго време "петролна" икономика, страната прави важни промени, в които ключова е ролята на
непрекъснатите иновации, както и подобряването на съществуващите практики. Експерти от Италия, Германия и
Португалия ще споделят полезен за България опит и добри практики при сформиране на Оперативни иновативни групи в
рамките на ЕПИ-АГРИ.
Конференцията е насочена към всички участници в агро-хранителната верига и по-специално към фермерите,
преработвателите, научната общност, както и към неправителствените организации и държавната администрация.
Капитал
√ Икономиката е създала над 65 хил. работни места през 2015 г.
Възнагражденията са се увеличили с 8% за година до средно 915 лв.
Броят на заетите между 15 и 64 години е близо 3 млн. души към края на 2015 г. Предварителните данни на Националния
статистически институт показват (НСИ) за последното тримесечие, че спрямо година по-рано има увеличение с 65.6 хил.
души. Такъв годишен темп на растеж в края на годината не е отчитан от 2008 г. Всъщност след началото на кризата
единствената друга година, в която статистиката е отчитала нарастване на новите работни места, беше през 2014 г. Преди
това броят на заетите в икономиката спадаше постоянно. От данните на НСИ се вижда още една положителна тенденция
– безработицата е намаляла до 8%, каквото беше нивото в края на 2009 г. Година по-рано коефициентът достигаше 10.7%.
Младежката безработица (при хората до 29 години) обаче отчита нарастване и през четвъртото тримесечие 14.5% от хората
в тази възрастова група са без работа. На годишна база нарастването е с 5.5 хил. души.
Закъсняла заетост
България е една от държавите в Европейския съюз, в които възстановяването на труда започна най-късно – едва през 2014
г. "Заради липсата на гъвкав пазар на труда заетостта при нас спадаше в продължение на 13 тримесечия. Това е нетипично
за държавите в Централна и Източна Европа", коментира Лъчезар Богданов, икономист в "Индъстри уоч". Според него в
България инерцията е прекалено голяма и хубавите неща се стават по-бавно и дава пример с аутсорсинга, който започна
да се развива динамично едва преди няколко години. "Това е бизнес, който навлезе в Полша преди 10 години, а при нас
едва от 2-3 години", каза икономистът и добавя, че потенциалът само в този сектор е в рамките на няколко хиляди работни
места.
Въпреки че икономиката е създала около 120 хил. нови работни места в рамките на две години, заетостта остава доста под
нивото от 2008 г. Разликата все още е над 310 хиляди. От данните по сектори се вижда, че най-голямо нарастване (20.5%
на годишна база) има при сектора, свързан с информационните технологии. През последните години това е найдинамично развиващият се сектор. Проблемът тук е свързан основно с липсата на достатъчно квалифицирани кадри. В
интервю за "Капитал" изпълнителният директор на SAP Labs - България, Радослав Николов каза, че недостигът за софтуерни
разработчици в България е голям, което пък отказва потенциалните инвеститори в сектора.
Добра новина има от сектора с недвижимите имоти. Заради засилването на продажбите там заетостта се е увеличила с
близо 18% на годишна база.
Растеж на заплатите
Освен заетостта в края на 2015 г. е имало и сериозно увеличение на заплатите. През последните три месеца на 2015 г.
средната брутна заплата за страната за пръв път достига 915 лв. Спрямо същия период на предходната година средната
заплата е нараснала с над 8%. В държавния сектор възнагражденията са средно 983 лв., докато в частния – 892 лв. Голямата
разлика обаче се дължи на сивия сектор и недекларирането на пълния размер на възнагражденията.
Според Явор Алексиев, икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ), статистиката показва леко изсветляване на
икономиката. Той прави този извод на база разликата между възнагражденията в частния и обществения сектор, която за
първи път от 15 години спада под 10%. Най-ниската разлика е достигната през първото тримесечие на 2015 г., когато
заплатите в обществения сектор са едва 3.8% по-високи от тези в частния. По-голямата разлика към края на годината се
дължи на по-високите средни годишни премии, които работещите в обществения сектор получават.
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√ Още 218 компании подписаха договори за 113.7 млн. лв. по "Конкурентоспособност
Общо 218 малки и средни предприятия ще получат еврофинансиране по програма "Иновации и конкурентоспособност"
(ОПИК) за свои проекти, с които да подобрят производствения си капацитет. Одобрените бенефициенти са по втория краен
срок на процедурата и ще си поделят малко над 113.7 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Те получиха договорите
си на официална церемония в понеделник. "Надявам се подписването на още 218 договора по първата процедура на ОПИК
да е не само силен старт на годината, но и сигнал за развитие на малките и средните предприятия, които са основният
двигател на българската икономика", каза икономическият министър Божидар Лукарски.
Почти всички одобрени
Вторият етап на процедурата "Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия" беше
насочен към високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства. Това включва химични
продукти, лекарства, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, електрически съоръжения,
машини и оборудване, автомобили и ремаркета. Около 280 компании подадоха проектни предложения до крайния срок
8 септември 2015 г., като общо 229 проекта отговаряха на всички условия, а 218 получиха финансиране. Това означава, че
на практика средствата не са достигнали за десетина проекта.
Кой печели
Профилът на финансираните проекти показва, че най-активни са били компаниите, произвеждащи машини и оборудване
- 97 от фирмите, получили договори. След тях се нареждат предприятията в секторите "Производство на електрически
съоръжения" и "Производство на химични продукти" - по 36. Останалите се занимават с производство на компютърна
техника, електронни и оптични продукти.
По отношение на размера на предприятията, чиито проекти получават финансиране, две трети от тях са малки и
микрофирми, а другите са средни компании.
Голям интерес се отчита сред предприятията от Северозападния регион, които се нареждат на второ място по спечелени
проекти (42) след Южен централен район (70).
Още един кръг
Процедурата за подобряване на производствения капацитет е интересна за бизнеса, тъй като позволява на компаниите да
закупят оборудване и да се модернизират. Общо 202 проекта на компании в нискотехнологичните сектори си поделиха
116.5 млн. лв. по първия краен срок на схемата. Предстои обявяването на печелившите предприятия и в третия кръг на
процедурата, за който документи се подаваха до 9 ноември. В него участват фирми от секторите на интензивни на знание
услуги, основно информационни и телекомуникационни технологии. Общият бюджет на процедурата е 293.4 млн. лв.
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