Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Кой се грижи по-добре за интересите на работниците и служителите – синдикатите или работодателите?

25 инвестиционни лева, вложени в „Стара Планина Холд“ АД преди 20 години, днес струват на борсата 1272 лева.
Същите 25 лева, вложени в „ТК Холд“ АД, сега струват 75 лева. По този показател, холдингът на Велев е 17 пъти поуспешен от холдинга на Димитров
Пламен Димитров обвини Васил Велев в неосведоменост. Всъщност, цифрите сочат, че е по-добре да не се сравнява
точно с него
През последните седмици градусът на емоциите в българските индустриални отношения отново се повиши рязко.
Причината е известна – национално представителните работодателски организации обявиха категоричния си отказ да
преговарят повече за така наречените минимални осигурителни доходи (прагове) и поискаха да се създаде нов
механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, който да замени досегашното й
административно определяне от Министерския съвет.
Някои медии веднага се втурнаха да гадаят, дали това не е заговор срещу правителството, но работодателите бяха
категорични, че всъщност те спасяват правителството от постоянния натиск на синдикатите за безгранично и
необмислено повишаване на минималната работна заплата. Освен това, минималните осигурителни прагове не се
договарят никъде в Европа, освен за кратък период от време в Испания, но със сигурност никъде – нито в Европа, нито по
света, постигнатите договорки в определен сектор не се разпростират административно и изкуствено и върху секторите,
в които договореност липсва, както това се прави у нас.
В този спор, вместо да остане безпристрастен наблюдател, държавата очевидно възприема необективната и
нереалистична позиция на синдикатите, които отказват да повярват в сериозната и прагматична позиция на
работодателите и продължават да се надяват да се случи чудо и някак да се продължи с ползването на отживелия
времето си механизъм на „МОД-овете“.
В тази напрегната ситуация, тонът на разговорите между работодателите и синдикатите рязко се повиши и между
техните лидери започнаха не да припламват искри, а си се разгоря истински пожар.
За зрителите, които гледат на обществените дебати като атракция, несъмнено е направило впечатление, че дебатите
между синдикалисти и работодатели са много по-емоционални и много по-искрени от пренията в парламента. Двете
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страни вече трудно удържат емоциите си и пред камера и микрофон избликват изказвания, почиващи на принципа
„каквото на сърце – това и на уста“.
Очертанията на един скандал с неясен произход
Несъмнено, лидер по агресивно поведение при своите изяви е президентът на КНСБ – Пламен Димитров. След като
миналата година едва не се сби със съветника на министъра на икономиката Владимир Каролев в телевизионно студио,
сега той насочи язвителния си и остър тон към председателите на национално представителните организации в
България. Някои от тях заявиха, че повече няма да се появяват в едно студио с господин Димитров., поради навика му да
прекъсва събеседниците си, да говори едновременно с тях и да отправя нападки и обиди към тях. Пример за неспазване
на добрия тон е обвинението на Димитров към председателя на АИКБ – Васил Велев в непознаване на реалната
икономика и действителността в българските предприятия. Именно по този повод следва да бъдат припомнени няколко
обективни факта, които да припомнят изходните позиции на участниците в социалния диалог и техните компетенции и
мандат.
Защото всъщност, Пламен Димитров освен синдикалист е и … сериозен работодател и неочаквано това създава база за
сравнение, на която бихме могли да видим кой усеща по-добре пазара, кой познава по-добре предприятията си и
бизнеса им и дори кой е по-напред в колективното договаряне в предприятията си.
Работата е там, че Пламен Димитров, участва в управлението на няколко сериозни предприятия, създадени,
притежавани и управлявани с решителното участие на КНСБ, сред които несъмнено прави силно впечатление „ТК Холд“
АД. Пламен Димитров е член на Съвета на директорите на холдинга, наследил приватизационния фонд „Труд и капитал“
и със сигурност участието му в този управляващ орган не е за него формалност или досадна подробност. Димитров е
ключов „дисижън мейкър“ в синдикалния холдинг и от неговите решения пряко зависи неговият бизнес.
От своя страна, Васил Велев има богато портфолио с участия в собствеността и управлението на предприятия, но
несъмнено „Стара Планина Холд“ АД е бизнесът, в който са фокусирани основните му мениджърски усилия. Там Велев е
сред учредителите, големите акционери и е неизменно изпълнителен директор на холдинга още от миналия век.

В крайна сметка, „ТК Холд“ АД е едно печелившо предприятие, но то отстъпва много на „Стара Планина Холд“ АД по
икономически, финансови, а и по СОЦИАЛНИ показатели. Този резултат от сравнението би трябвало да убеди
лидера на КНСБ, а и всички синдикални дейци, че предприятията на хора, които те по някаква причина не харесват,
могат да бъдат (и са) по-добри, от предприятия в управлението на които синдикатите участват пряко.
Иначе казано, излиза, че може лесно да претеглим мениджърските способности на господата Димитров и Велев и така да
разберем, кой чувства пазара, кой разбира от икономика и кой се ориентира в реално протичащите индустриални
отношения.
Преди да започнем да сравняваме икономически и финансови показатели, можем да започнем с любопитния и много
важен факт, че дъщерното предприятие на „Стара Планина Холд“ АД – „М+С Хидравлик“ АД е обявено за Работодател на
годината, а колективния трудов договор (КТД) е сочен за пример от синдикатите, най-вече на КНСБ. Още тук човек би се
запитал защо му трябва на Димитров да влиза в конфронтация точно с работодател, в чийто „патримониум“ е подписан
един от най-добрите КТД за миналата година, но явно става дума за особено силни страсти.
„Голи“ числа
Всъщност, колкото и да се горещят участниците в спора, Негово Величество Пазарът вече ги е оценил, при това по редица
показатели. Ако се направи достатъчно подробно и добросъвестно сравнение на икономическите и финансови
показатели на „ТК Холд“ АД и на „Стара Планина Холд“ АД, ще констатираме следните факти:
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За изтеклия 20-годишен период, от началото на масовата приватизация до ден днешен, един инвестиран лев в „Стара
Планина Холд“ АД се е върнал 58 пъти за 20 години. Става дума за покритието на първоначалната инвестиция от
дивиденти и пазарна цена. В „ТК Холдинг“ възвращаемост също има, но тя за съжаление е само 4 пъти. Холдингът на
Велев е точно 14,5 пъти по-успешен от холдинга на Димитров.
Двадесет и пет (25) инвестиционни лева, вложени в „Стара Планина Холд“ АД преди 20 години, днес струват на борсата
1272 лева. От своя страна, двадесет и пет (25) инвестиционни лева, вложени в „ТК Холд“ АД преди 20 години, в днешно
време струват 75 лева. Това е цената на една бонова книжка в лева за двата холдинга към 16.09.2016 година. Чрез
простото аритметично действие „деление“, установяваме, че по този показател, холдингът на Велев е вече 16,96 пъти, да
си го кажем направо – 17 пъти по-успешен от холдинга на Димитров.
Тук трябва да се отбележи, че началният капитал на „Стара Планина Холд“ АД е бил 1750000 лева, докато този на „ТК
Холдинг“ АД е бил доста по-голям – 4270000 лева. Холдингът на Димитров съвсем не е бил в по-неблагоприятна стартова
позиция по показателя начален капитал. Напротив, синдикалният холдинг е имал 2,44 пъти по-висок начален капитал.
През годините, „Стара Планина Холд“ АД е увеличил капитала си със собствени средства дванадесет (12) пъти. „ТК Холд“
АД е увеличил капитала си със собствени средства два (2) пъти. Така в момента капиталът на „Стара Планина Холд“ АД е
21000000 лева, докато капиталът на „ТК Холд“ АД е 8539000 лева. Или 21 милиона лева срещу 8 милиона и половина.
Сравнението между пазарната капитализация на „Стара Планина Холд“ АД и „ТК Холд“ АД сочи съответно 89040000 лева
срещу 12809000 лева. Пазарната капитализация на холдинга на г-н Велев е 6,95 пъти по-висока от тази на холдинга на
Димитров.
Нетните приходи от продажби за 2015 година на „Стара Планина Холд“ АД са 176006000 лева срещу 22876000 на „ТК
Холд“ АД. Приходите на холдинга на Велев превъзхождат тези на холдинга на Димитров 7,69 пъти.
Нетната печалба на „Стара Планина Холд“ АД за 2015 година е 4734000 лева срещу 1075000 за „ТК Холд“ АД. Нетната
печалба на холдинга на Велев превъзхожда тази на холдинга на Димитров 4,4 пъти.
Бихме могли да изброим и други показатели, като: активи, собствен капитал, резерви на холдинга и други. По всички от
тях „Стара Планина Холд“ АД видимо превъзхожда „ТК Холд“ АД. Но нека отидем там, където всеки синдикалист би бил
най-заинтересуван – при заетостта и възнагражденията.
Оказва се, че „Стара Планина Холд“ АД дава работа на 2156 души – осигурени лица, срещу 350 работни места в „ТК Холд“
АД. Средната годишна работа заплата в „Стара Планина Холд“ АД е 14302 лева срещу 11451 лева в „ТК Холд“ АД.
Средногодишно, холдингът на Велев плаща 1,25 пъти повече на средностатистическия работник в сравнение с холдинга
на Димитров.
Ако отидем при общите разходи за възнаграждения, там вече съотношението е 7,69 пъти в полза на „Стара Планина
Холд“ АД. Знаменателен е фактът, че това е същото съотношение, както при сравнението на нетните приходи от
продажби за 2015 година. Тоест, има ясна корелация между представянето на двата холдинга на пазара и общия обем на
разходите за възнаграждения.
При осигуровките това съотношение е дори още по-високо. „Стара Планина Холд“ АД има 8,16 пъти по-високи разходи за
осигуровки от „ТК Холд“ АД. Такъв е безкомпромисният език на числените данни …
Впрочем, не е лошо да се напомни, че всяко едно число в досегашното сравнение е официално, публично и подлежи на
лесна проверка при желание. Тук няма място за слухове и за твърдения от типа „тоз ми каза, онзи увери ме“. При
публичните дружества, каквито са „Стара Планина Холд“ АД и „ТК Холд“ АД всичко е на масата и прозрачността е повече
от висока.
След голите числа идват борсовите индекси
До тук разглеждахме „голи“ числа. Нека да преминем към борсовите индекси, където ще разберем и какво е доверието
на инвестиционната общност към двата холдинга, а също така ще разберем и каква е оценката за корпоративното
управление. „Стара Планина Холд“ АД присъства, при това – доста убедително, в борсовите индекси SOFIX, BGBX40,
BGTR30 и CGIX, докато „ТК Холд“ АД просто не може да бъде открит там.
„Стара Планина Холд“ АД присъства в индекса за най-добро корпоративно управление CGIX пет последователни години.
„ТК Холд“ АД изобщо не може да се похвали с каквото и да е постижение по отношение на този индекс.
По отношение на котирането от борсови индекси в чужбина, „Стара Планина Холд“ АД присъства в осем чуждестранни
индекса, докато „ТК Холд“ АД отново липсва.
Тук може да се приведат още данни за външни оценки по отношение на „Стара Планина Холд“ АД и неговите дъщерни
дружества.
Класацията на 40 борсови компании по доверието в мажоритарните им собственици за 2016 година сочи,че в момента:
•„М+С Хидравлик“ АД (дъщерно дружество) е на първо (1-во) място.
•„Стара Планина Холд“ АД е на трето (3-то) място.
•„Елхим Искра“ АД (дъщерно дружество) е на десето (10-то) място.
•„ТК Холд“ АД е извън тази класация.
•Класацията на „Инвестор“ по атрактивност на акциите – „Пазарен ветропоказател 2016“ показва, че:
•„Стара Планина Холд“ АД е на второ (2-ро) място.
•„М+С Хидравлик“ АД (дъщерно дружество) е на трето (3-то) място.
•„ХЕС“ АД (дъщерно дружество) е на петнадесето (15-то) място.
•„ТК Холд“ АД е извън тази класация.
•Класацията на „Инвестор“ за дългосрочна инвестиция до 2020 година – „Пазарен ветропоказател 2016“ показва, че:
•„М+С Хидравлик“ АД (дъщерно дружество) е на второ (2-ро) място.
•„Стара Планина Холд“ АД е на шесто място (6-то) място.
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Вижда се, че доверието на инвестиционната общност, а следователно и на пазара, към „Стара Планина Холд“ АД и към
дъщерните му дружества е огромно, поне за българските мащаби. „ТК Холд“ АД по правило е извън подобни класации.
Излиза, че холдингът, в чието управление пряко участва Велев се къпе в инвеститорското доверие, докато холдингът на
Димитров просто не може да бъде открит в подобни външни оценки и класации.
Добронамерен съвет, вместо финални акорди
Този текст не е рекламен материал на „Стара Планина Холд“ АД, още по-малко е „черен пиар“ срещу „ТК Холд“ АД.
Просто сравнението на икономическите и финансовите показатели показва много сериозно превъзходство за холдинга
на Васил Велев срещу холдинга на Пламен Димитров. При това, превъзходството на „Стара Планина Холд“ АД не е
постигнато за сметка на работниците и служителите. В „Стара Планина Холд“ АД, средната годишна заплата е с 2851 лева
по-висока отколкото тази в „ТК Холд“ АД. Това не е за чудене, след като вече отбелязахме, че освен всичко друго,
дъщерното предприятие на „Стара Планина Холд“ АД – „М+С Хидравлик“ АД е сочено за дружество с най-добър
колективен трудов договор (КТД) , по оценка на синдикатите.
Вече казахме, че тук не се прави реклама на „Стара Планина Холд“ АД, нито пък се „пробутва“ „черен пиар“ срещу „ТК
Холд“ АД. В крайна сметка, „ТК Холд“ АД е едно печелившо предприятие, но то просто отстъпва твърде много на „Стара
Планина Холд“ АД по икономически, финансови, а и по СОЦИАЛНИ показатели.
Този резултат от сравнението между „холдинга на Васил Велев“ и „холдинга на Пламен Димитров“ би трябвало да убеди
лидера на КНСБ, а и всички синдикални лидери, дейци и функционери, че предприятията на хора, които те по някаква
причина не харесват, могат да бъдат (и са) по-добри, от предприятия в управлението на които синдикатите участват
пряко.
Работническото участие в собствеността, а и в управлението на предприятията по принцип е добра практика, но не бива
да се забравя, че в крайна сметка работниците и служителите са добре в добре управляваните предприятия. А тук нещата
опират до знания и до умения, а не до идеологически заклинания. Пламен Димитров не е никак глупав човек, но той
забравя, че в дебатите в индустриалните отношения „надприказването“ на опонента изобщо не решава спора. Не можеш
да обвиняваш опонента си (за да не кажем „да обиждаш опонента си“) в директен ефир, обвинявайки го в
некомпетентност, а едновременно с това предприятието на „проклетия капиталист“ да е в пъти по-добро от твоето
собствено предприятие.
При количествените и качествени показатели на Пламен Димитров не му достигат точки, независимо, че неговата
кариера в областта на синдикализма е впечатляваща.
Някой би казал, че правим сравнението некоректно и че би трябвало да оценяваме достойнствата на двамата основни
говорители на синдикатите и на работодателите по други показатели.
По-добре да не го правим. Ако сравним тренда на синдикалното членство в КНСБ и темповете на растеж на Асоциацията
на индустриалния капитал (АИКБ) по всички възможни показатели, ще видим, че профсъюзите вървят бавно но уверено
надолу, докато АИКБ расте стремително…
Така че по-спокойно, г-н Димитров. Опитайте се да се вслушате в аргументите на опонентите Ви. Много често, техните
предложения са полезни и за синдикатите, и най-вече за работниците и служителите, а не само за „проклетите
капиталисти“.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Разходите за труд растат със 7,3%
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях нарастват със 7,3% през второто тримесечие
на годината спрямо същия период на 2015-а, показват данни на НСИ.
Най-висок ръст на годишна база на общите разходи за труд отчитат секторите „Операции с недвижими имоти“ (12,2%),
„Преработваща промишленост“ (10,6%), и „Култура, спорт и развлечения“ (9,2%). Най-нисък ръст има в сферата на
„Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (0,8%).
√ Високи технологии и нови видове бизнес показват на Есенния панаир в Пловдив
Високи технологии и нови видове бизнес са основният акцент на тазгодишния международен технически панаир в
Пловдив, който ще се проведе от 26 септември до 1 октомври.
В рамките на 11 специализирани изложби на „Есен 2016“ близо 650 компании от 33 държави ще демонстрират последно
поколение техника, продукти и услуги в областта на строителството, роботиката, машиностроенето, електрониката,
електротехниката, енергетиката, информационните технологии, химическата и минната промишленост, екологията,
управлението на водите, автомобилостроенето, транспорта и автосервизното оборудване.
Очаква се близо 40 000 посетители от България и Европа да посетят Международен панаир- Пловдив и видят
експозициите, разположени в 7 палати и откритите площи край тях, всеки ден от 9 до 18 часа. Цената на билетите е 5 лв.,
а за ученици, пенсионери и инвалиди – по 2 лв.
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На 72-ото издание на техническия панаир в Пловдив се слага началото на прояви, ориентирани към символите на
Четвъртата индустриална революция – роботи, върхови технологии, дигитализация, комуникации, 3D, виртуална
действителност. Те бързо ще променят икономиката и фирмите трябва да са готови за предстоящите обрати, обясняват
експерти. С хитова експозиция от роботи и дрон шоу ще стартира новата изложба „Робохайтех“.
В нея са презентирани роботи за индустрията и бита, манипулатори, роботизирани и автоматизирани системи, методи за
обучение на специалисти, научни разработки. Сред изложителите са водещи компании в бранша, Българската дрон
академия и Институтът за космически изследвания и технологии към БАН. Дрон шоуто ще бъде голямата атракция на
„Робохайтех“ с ежедневни демонстрации с летящи роботи и авиомодели, робошоп, тренинг на компютърни симулатори
и курсове за оператори на безпилотни летателни апарати.
Показването на иновации е основен акцент на Международния панаир в Пловдив, утвърдил се като най-престижната
технологична среща на Балканите. За 72-ото му издание е подготвено разширено представяне на върхови хайтех
разработки от различни области в специална Смарт палата. Ще бъдат презентирани модели за смарт мениджмънт и
финансов инженеринг. Така посетителите ще се срещнат с технологиите на 21-ви век и с идеи за бъдещето. Със същата
насоченост е и СтартЪп зоната за млади изобретатели и предприемачи, която се прави за първи път. В нея участват
студенти от техническите университети в Пловдив и Варна, а панаирът им предоставя безплатно щанд, за да
демонстрират своите постижения.
Възможност за изява на деловия форум вече имат и фирми, предлагащи машини за селското стопанство. Новост е
секцията за агротехника в изложбата „Машиностроене“, където може да се видят трактори, плугове, сеялки, дискови
брани, инвентар, резервни части и гуми.Силно присъствие в изложбата „Машиностроене“ имат компании от Чехия.
Участниците в нейната официална експозиция са предимно от този отрасъл, а изделията на чешкото машиностроене са
световноизвестни със своето качество.
В изложбата „Стройтех“ специално внимание се обръща на сегмента от строителната индустрия, свързан с изграждането
на пътища, екообекти, пречиствателни станции. Има засилено присъствие на строителна техника – бетон възли, тежка
механизация, съоръжения за събаряне на здания и за направа на канали. Двете изложби са най-големите в рамките на
„Есен 2016“. И при тях ясно личи новият тренд за експресно навлизане на хайтех елементи. Машините за строителство и
други сектори на индустрията са снабдени с куп екстри, които са резултат от авангардни разработки и повишават
ефективността, функционалността и комфорта при работа с тях.
Нова секция – оборудване за шивашки фабрики и ателиета, се разкрива и в специализираната изложба за електроника и
електротехника „Елтех“. Интересни предложения са подготвили участниците в динамично развиващите се изложби
„Акватех“ (за технологии и управление на водите), „Енеко“ (за енергетика и екология), както и „Инфотех“ (за
информационни технологии), „Интермин експо“ (за минната индустрия) и „Химия“.
Традиционно най-атрактивна е изложбата „Автосвят“, известна с премиерите на последни модели на световни
производители. Тази година ще се представят дилърите на „Порше“, „Мазерати“, „Лексус“, „Тойота“, „Хюндай“,
„Ситроен“, КИА, „Пежо“, „Сеат“, „Шкода“, „Лада“ и други марки. „Автосвят“ вече е в нов формат, който включва още
предложения за любителите на високи скорости. Освен автомобили те ще видят технологии и техника за преобразяване
на колите в специалната Тунинг зона, „мобилни къщи“ в Караван салона и мощни озвучителни уредби в секцията „Кар
аудио“. Това е резултат от съвместни инициативи с участници в изложбата за транспорт и автосервизно оборудване
„Аутотех“.
Освен с технологични иновации, посетителите на Есенния панаир в Пловдив ще се запознаят с креативни идеи за
визуална комуникация. В специална артзона ще бъдат подредени творби на графичния дизайн, които участват в 20-ото
издания на единствения в света Международен конкурс за панаирен плакат. Тази година за наградите се конкурират 125
плаката на изложбени организации от 32 държави.
√ Теменужка Петкова: Искаме да реализираме АЕЦ „Белене“ като частен проект
Енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че ако проектът АЕЦ „Белене“ не беше спрян, можеше вече да е
герерирал разходи до 20 милиарда лева – в пъти повече от дължимото за реакторите. Тя допълни, че правителството ще
направи всичко възможно да придвижи максимално бързо процедурата по одобряването на държавната помощ за НЕК
до европейските институции, предаде БНТ.
Министър Петкова увери, че предоставянето на милиард и 200 милиона лева за задълженията на НЕК не е безвъзмездна
помощ, защото реакторите за спрения проект всъщност са активи, които може да използват.
„Плащайки това оборудване, ние искаме да станем собственици, тъй като към този момент не сме такива, тъй като не
сме си платили. Можем да го обособим оборудването заедно с площадката, заедно с всички разрешителни, които са
налице във връзка с този проект, да бъдат обособени в една отделна проектна компания и тази проектна компания да
бъде стартирана процедура за нейната приватизация. И както се твърди, че това е един добър проект, аз се надявам да
се явят инвеститори, които да покажат дали този проект е жизнеспособен и ако това е така, ние ще успеем да го
реализираме. Искаме един такъв проект да бъде развит изцяло на пазарна основа, за да не се товари българският
потребител и бизнес с изплащането впоследствие на подобна инвестиция. Няма какво да се заблуждаваме – такава една
инвестиция се изплаща единствено и само през цената от българския потребител и бизнес“, каза министърът.
Петкова обясни още, че чрез тази възмездна финансова помощ на практика няма да бъде засегната разходната част на
бюджета. Тази стъпка станала възможна благодарение на добрата работа на приходните администрации, на високата
събираемост и благодарение на този буфер, който беше заложен по отношение лимита на дълга във връзка със стрестестовете на банките.
Петкова каза още, че вече има заявен интерес към оборудването на проекта, но е още рано да се коментира от кого.
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„От нас се очаква ние наистина да предложим проект, който да бъде оценен и съответно да бъде направен опит за
неговата приватизация. Нека да придобием оборудването, заедно с него, с площадката, с всички документи, свързани с
лицензионния режим – това наистина става един добър и атрактивен проект и аз се надявам, че ще има интерес“, обясни
тя.
Вестник 24 часа
√ В следващите 6 години - строителство за 16 млрд. лева
380 млн. заделени за регионални пътища. Строителство за 15-16 млрд. лева ще бъде изпълнено в следващите 6 години.
Това прави средно над 2,5 млрд. лв. на година. Това каза вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев на
дискусионен форум за бъдещето на отрасъла. Дончев акцентира на Закона за концесиите, който мина на първо четене, и
заяви, че е възможно да има процедури за мостове например.По-късно шефът на пътната агенция Лазар Лазаров каза, че
на концесия може да се даде тунелът под Шипка, магистралите Русе-Велико Търново и “Черно море”.Да спрем да
изтощаваме бранша с ниските цени, каза още вицепремиерът. Това също е въпрос за вътрешнобраншова регулация. От
войната на ниски цени никой не печели, каза Дончев.Строителният министър Лиляна Павлова прогнозира силна 2017 г. и
подем в строителството. 76% от бюджета на програма “Региони в растеж” вече е обявен, над 1,3 млрд. лв. за градско
развитие са предоставени на общините.Още 200 млн. лв. са за енергийна ефективност в 28 малки общини, а 244 млн. лв.
са за инвестиции в инфраструктурата в образованието.По-малко са средствата за регионални пътища, но все пак с
наличните 380 млн. лв. ще направим сериозна инвестиция в тях, като приоритет е Северна България, заяви Павлова.Вече
са сключени договори за 200 млн. лв. за 15 отсечки, а през следващата седмица се очаква обявяването на търгове за още
три.Павлова припомни и че се предвижда създаването на три фонда за градско развитие – за София с бюджет 180 млн.
лв., за Северна България с ресурс от 89 млн. лв. и за Южна България с бюджет 89 млн. лв., които ще финансират проекти
на принципа на публично-частното партньорство. Те щели да променят облика на градовете и да създадат заетост.
Очакваме след предоставянето на общо 270 млн. на частния сектор ресурсът да се удвои, каза министърката.Двата пътя
през Кресненското дефиле са консенсусното решение за най-тежкия участък в магистралното строителство, каза още
Павлова.Екоминистърът Ивелина Василева пък припомни, че има заделени 1,2 млрд. лв. за проекти във водния сектор
през 2017 г. Те ще се изпълняват от ВиК операторите и Столична община.“Това е една от възможностите за инвестиции
на строителния бранш в новия програмен период”, каза министър Василева. По петте приоритетни оси на ОП “Околна
среда” 2014-2020 г. са обявени 20 процедури на стойност над 1 млрд. лв., което е 30,73% от бюджета на програмата.
√ Парламентът гледа на първо четене законопроект за помощ за НЕК
Парламентът ще гласува на първо четене Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задълженията на
„Национална електрическа компания” ЕАД с вносител Министерски съвет, информира "Фокус". Това предвижда
проектопрограмата за работа на Народното събрание. С проекта на предложения закон се цели осигуряване на
финансови средства на НЕК за заплащане на присъдените суми по арбитражно дело във връзка с проекта АЕЦ „Белене“.
Според решението на Международния арбитражен съд до този момент компанията трябва да заплати около 630 млн.
евро. Вносителите посочват, че възможният подход за осигуряване на финансовите средства на НЕК за изплащане на
дължимите суми е предоставянето на възмездна финансова помощ от Закона за публичните финанси чрез бюджета на
Министерството на енергетиката. От законопроекта става ясно, че помощта може да бъде предоставена само след
положително решение от Европейската комисия. Народните представители ще гласуват на второ четене Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за МВР. Двете големи групи предлагани промени в настоящия законопроект са
структурни, както и свързани със статута на служителите в министерството. Структурните промени предвиждат
създаването на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, което да предоставя административни
услуги на гражданите. В част от промените, свързани със статута на служителите, е записано, че статутът на държавните
служители ще се промени от заемащи длъжности по Закона за МВР към държавни служители по Закона за държавния
служител.
Вестник Сега
√ Новите еврофондове за строителство тръгват едва догодина
Вицепремиерът Дончев обеща пред строителния бранш по 2.5 млрд. лв. всяка година до 2022 г.
Три години след началото на сегашния програмен период 2014-2020 г. се разбра, че парите от еврофондовете за
строителство ще тръгнат може би от догодина. Това стана ясно от думите на трима министри по време на форум,
организиран от Камарата на строителите в България (КСБ) вчера. След като се похвалиха, че са пуснати повечето схеми по
оперативните програми "Региони в растеж" и "Околна среда", управляващите признаха, че годината е много слаба, на
практика нулева, след пиковата 2015-а. Тогава спешно се довършваха изостанали проекти от миналия период, за да се
спаси европейското финансиране.
"За 6 години обаче ще разчитаме на 15-16 млрд. лв., или по 2.5 млрд. лв. годишно", заяви оптимистично вицепремиерът
Томислав Дончев. Той поръча на строителния бранш да се пребори с "куп недобри практики, в които се къса веригата
изпълнители-подизпълнители и се губи отговорността на възложител, ръководител на проект и изпълнител".
Регионалният министър Лиляна Павлова се съгласи, че 2016 г. не е силна, но общините вече разчитали на ресурс от близо
1.4 млрд. лв. по програмата за регионите. "За 2017 г. ще има подем на обществените поръчки по проектите", увери тя. В
саниране ще бъдат вложени 200 млн. лв., а за ремонт на пътища - 380 млн. лв. В ход са процедури за строители по
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шосета за 200 млн. лв. "За съжаление изпуснахме строителния сезон заради изискванията за търговете в новия закон, а
искахме да има буфер за фирмите", допълни и шефът на агенция "Пътна инфраструктура" инж. Лазар Лазаров.
Около 30% от програмата "Околна среда" са разпределени по бъдещи проекти, каза и екоминистърът Ивелина Василева.
Тя съобщи, че типовите договори за строеж на обекти след спечелена поръчка чакат одобрение в Агенцията по
обществените поръчки.
Вестник Стандарт
√ Брекзит спъва ръста на икономиката с 1%
Прогнозират рекордни приходи в туризма и от производството на пшеница.
Оптимистична прогноза за икономиката на България през 2016 г. чертаят анализаторите на УниКредит в доклада си
"Предизвикателствата пред България", чийто автор е главният икономист на финансовата институция за Централна и
Източна Европа Любомир Митов. Но излизането на Великобритания от ЕС ще има негативен ефект за нас праз 2017 г.
Растежът на брутния вътрешен продукт на страната за 2016 г. се предвижда да бъде 3,2-3,4% при 3 на сто за миналата
година. Още по-добрата новина е, че растежът се държи главно на значително повишаване на вътрешното потребление,
докато през миналата година неговата роля беше доста по-малка. Забавянето на средствата от ЕС за 2016 г. поради липса
на достатъчно подготвени проекти позволи да се види, че икономиката расте и без тези пари - икономическият ръст за
първата половина на 2016 г. е толкова, колкото за същия период на миналата година. Което опровергава твърденията, че
българската икономика се развива главно благодарение на парите от ЕС. Няколко сектора се представят много добре
тази година и регистрират рекорди по приходи от дейността си. На първо място това е туризмът, каза Кристофор Павлов,
главен икономист на УниКредит Булбанк.
Добивите от пшеница също ще са рекордно високи от много години насам. За 2017 г. обаче се очаква забавяне на ръста
като основната причина е Брекзит, тъй като тогава вече ще има реални стъпки за излизането на Великобритания от ЕС и
това ще се отрази и на България, най-вече в областта на инвестициите и износа. Само от Брекзит България ще реализира
1,1% забавяне на ръста на БВП за 2017 г. Това обаче ще бъде компенсирано до известна степен от възстановяването на
пазара на труда. Очакванията са за тази година да бъдат открити 32,6 хил. работни места, а през 2017 г. - 36,8 хил. при
безработицата съответно от 6,8% и 5,8%. Степента на възстановяване на заетостта е повишена доста в сравнение с 2008 г.,
когато за няколко години бяха загубени близо 400 хил. работни места, отбеляза Любомир Митов. Според него
възстановяването на износа също ще бъде с рекордни темпове - експортът е на равнище с над 35% по-високо от това в
средата на 2008 г., когато икономиката растеше значително. През последните няколко тримесечия ръстът в износа в
голяма степен се дължи на услугите и по-специално на аутсорсинга, обясни Павлов.
√ Най-бързо вдигат заплатите на брокерите на имоти
Най-бързо вдигат заплатите на брокерите на имоти, показват данните на Националния статистически институт. След това
се нареждат заетите в промишлеността и развлеченията. През второто тримесечие на 2016 г. общите разходи на
работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват средно със 7,3% спрямо второто тримесечие на
2015 г. Увеличението в индустрията е с 8,6%, в услугите - с 6,6%, и в строителството - с 6,7%.
Най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на миналата година е регистриран в икономическите
сектори „Операции с недвижими имоти" - с 12,2%, „Преработваща промишленост" - с 10,6%, и „Култура, спорт и
развлечения" - с 9,2%. Най-нисък ръст на разходите за труд е отчетен в икономическите сектори „Доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 0,8%, и „ Хотелиерство и ресторантьорство" - с
1,6%. Намаление на общите разходи за труд се отчита само в сектора „Добивна промишленост" - с 0,3%.
√ 40 наши фирми на форум в Азербайджан
Близо 40 български фирми ще участват в бизнес форум в Азербайджайн по време на междуправителствената
икономическа комисия на 29 и 30 септември. Наши компании от енергетиката, машиностроенето, транспорта,
хранителната промишленост, мебелната индустрия, козметиката и етеричните масла ще търсят нови партньори и пазари.
Българската делегация ще бъде водена от министъра на икономиката Божидар Лукарски и министъра на енергетиката
Теменужка Петкова. Активизиране на взаимната търговия и инвестиции в проекти в енергетиката са акцентът на
Четвъртата българо-азербайджанска комисия. От страна на азиатската държава ръководител на заседанието е
министърът на транспорта Зия Мамедов. Очаква се по време на икономическата комисия България отново да представи
готовността си за развитие на газоразпределителен център и възможностите азерски газ да достига до Европа чрез него.
сп. Мениджър
√ Зелен старт на борсовата търговия
С цени на печалба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ) в сряда.
SOFIX печели 0,66 пункта, или 0,14%, до 480,25 пункта.
BGBX40 прибавя 0,24 пункта, или 0,26%, до 92,43 пункта.
BGTR30 нараства с 2,33 пункта, или 0,60% до 393,85 пункта.
Единствено BGREIT пада с 1,84 пункта, или 1,80%, до 100,27 пункта.
Българските индекси са в унисон с европейските (ръст от 0,56% за британския FTSE 100 до 1,19% за френския CAC 40) и с
азиатските (покачване от 0,10% за китайския SSE Comp до 1,91% за японския Nikkei 225).
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Общият оборот на БФБ към 10:50 ч. възлиза на 116 хил. лв. и е формиран изцяло от пазарите на акции и АДСИЦ, където
взимат участие 20 дружества. Съотношението печеливши/губещи е 11/3, а при 6 компании не се наблюдава промяна.
√ Петролът поскъпва часове преди данните за американските резерви
Котировките на петрола се повишиха днес в азиатската търговия преди по-късно през деня да бъдат обявени седмичните
данни за американските резерви и преди да станат ясни решенията на централната банка на САЩ, които се очакват тази
вечер, съобщи сайтът romandie.com, позовавайки се на Франс прес.
Отпътуването на първата пратка суров петрол от две години от либийското пристанище Рас Лануф не е оказало никакво
въздействие върху котировките на черното злато, отбелязват експерти.
Американският лек суров петрол с доставка през ноември поскъпна със 77 цента до 44,82 долара за барел в азиатската
електронна сесия на Нюйоркската търговска борса.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, с доставка също през ноември,
повиши цената си с 59 цента до 46,47 долара за барел.
Вчера танкeр със 776 000 барела петрол потегли от Рас Лануф за Италия. Това е първата доставка от Либия от края 2014
година, когато в тази страна избухнаха сражения за контрола върху петролните терминали.
Количеството на петрола, идващ от Либия, е относително слабо и няма да има въздействие върху котировките на петрола
днес, коментира анализатор на пазара.
√ Разходите за един отработен час нарастват със 7,3%
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7,3% спрямо второто
тримесечие на 2015 година. Увеличението в индустрията е с 8,6%, в услугите - с 6,6%, в строителството - с 6,7%, показват
данни на Националния статистически институт (НСИ).
По икономически дейности през второто тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия
период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” - с 12,2%,
„Преработваща промишленост” - с 10,6% и „Култура, спорт и развлечения” - с 9,2%.
Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 0,8% и „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 1,6%.
Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономически сектор „Добивна промишленост” - с 0,3%.
През второто тримесечие на 2016 г. както разходите за възнаграждение за един отработен час, така и другите разходи
(извън тези за възнаграждения) се увеличават със 7,3% спрямо второто тримесечие на 2015 година. По икономически
сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус
0,5% за „Добивна промишленост” до 12% за „Операции с недвижими имоти”.
Investor.bg
√ 1,2 млрд. лв. са заделени за проекти във водния сектор през 2017 г.
До края на годината ще бъдат обявени процедури за близо 300 млн. лв. в сектор „Отпадъци“
През 2017 г. се планира обявяването на процедури за изграждане на ВиК инфраструктура на стойност 1,2 млрд. лв. с
бенефициенти ВиК операторите и Столична община. Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина
Василева на дискусионен форум на тема „Строителството през 2017 г. – перспективи и предизвикателства.
Възможностите през програмен период 2014 – 2020“.
„Това е една от възможностите за инвестиции на строителния бранш в новия програмен период. След строителния бум
през 2015 г., 2016 бе годината на плавен преход, но процесът вече набира скорост“, каза Василева, цитирана от
пресцентъра на МОСВ.
По петте приоритетни оси на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ са обявени 20 процедури на обща стойност
над 1 млрд. лв., което е 30,73% от бюджета на програмата. По 5 от тях ще бъде финансирано строителство на
инфраструктура на обща стойност над 890 млн. лв. Договорите за т. нар. фазирани проекти с общините Банско, Варна,
Видин, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол са вече подписани. Предстои подписване и на договора за довършване на
водния цикъл на Враца. Оценката на големите проекти – за Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен, е също на финалната
права. Очаква се до октомври да приключи за Асеновград и Плевен, а през ноември - за Добрич и Пловдив.
Работи се и по 5-те ранни проекта за изграждане на ВиК инфраструктура на общините Приморско, Айтос, Тутракан,
Чирпан и Елхово с бюджет 116 млн. лв. Общините трябва да подадат проектни предложения до 30 септември 2016 г.,
след което ще бъде извършена оценка и ще стартира изпълнението на договорите.
Продължават и инвестициите в сектор „Отпадъци“. До края на годината ще бъдат обявени процедури на стойност близо
300 млн. лв. Със средствата ще се изграждат съоръжения за компостиране и предварително третиране, както и
анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци.
МОСВ предостави и 39 млн. лв. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) за
доизграждане и оборудване на 6 центъра за реакция при природни бедствия и кризи. Проектът включва строителство на
необходимата инфраструктура, за която ще бъдат обявени обществени поръчки.
До края 2016 г. ще бъдат обявени и процедурите за превенция и управление на риска от наводнения с бюджет 20 млн.
лв., както процедурата за противодействие на свлачищни процеси и ограничаване на риска от тях в размер на 56 млн. лв.

8

