Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Телевизия Блумбърг
√ Повече разходи за образование в Бюджет 2017 препоръчват от АИКБ
Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в Светът е бизнес, 17.10.2016
Препоръчваме бюджетът за следващата година да бъде на първо място балансиран и
това може да се постигне, ако бъдат прогнозирани реалистични приходи и те не бъдат
занижавани, каквато е практиката в последните години. Това коментира
изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в ефира на "Светът е бизнес" с
Ивайло Лаков по Bloomberg TV Bulgaria.
От работодателската организация препоръчват да бъдат заделени повече пари за
образование.
"Не възразяваме срещу увеличение на възнаграждението на учителите и то със
сигурност трябва да е по-високо, но не трябва цялото увеличение на бюджета в сектора
да е само за това. То трябва да е насочено в посока качество на образованието и
повишаване на подготвените кадри особено в техническите науки", посочи Иванов.
По думите му ръстът на брутния вътрешен продукт е устойчив и той може да достигне
3% през 2017.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Ръст на икономиката до 2,8% прогнозира АИКБ
Правителството трябва да насочи мерките си към подобряване на бизнес климата
у нас
Българската икономика може да нарасне с между 2,6 и 2,8% през 2017 г., прогнозира
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), предаде Investor.bg.
Според работодателите прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и
надхвърлен, ако правителството насочи усилията си към мерки за подобряване на
бизнес климата в страната, за насърчаване на износа и за увеличаване на вътрешното
потребление.
В становището се коментира, че през 2016 г. наблюдаваме растеж на българската икономика. Припомня се още, че
Министерството на финансите и Международният валутен фонд (МВФ) повишиха прогнозите си за икономическия растеж
на България.
Организацията уточнява, че към настоящия момент Министерството на финансите не е представило проекта на бюджет за
2017 г., а прогнозата й е базирана на единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. и
есенната макроикономическа прогноза за 2016 г.
Работодателите очакват, че Бюджет 2017 ще мине набързо през НСТС и Министерския съвет и ще бъде внесен в Народното
събрание. Това според тях създава общо впечатление за липса на прозрачност при бюджетната процедура поради кратките
срокове за обществено обсъждане.
АИКБ посочва, че прогнозираният от организацията ръст е възможен, само ако не се случат следните неблагоприятни
събития:
· Извънредни външнополитически или външноикономически събития;
· Политически или банкови кризи в България;
· Влошаване на външните условия за българския износ;
· Срив на преките чуждестранни инвестиции.
Анкета сред членовете на АИКБ показва очаквания за слаб, колеблив растеж догодина. 50% от анкетираните очакват да се
запази размерът на продажбите и само 20% от тях смятат, че финансовият резултат ще намалее през 2017 г. Повече от 70%
от работодателите прогнозират, че износът ще остане без промяна. 40% от членовете на АИКБ обмислят увеличение на
инвестициите и също толкова от тях смятат, че размерът на инвестициите през 2017 г. ще остане без промяна спрямо 2016
г. АИКБ се надява в проекта на Бюджет 2017 г. да бъде изпълнено заявеното намерение в Средносрочната прогноза за
поддържане на дела на преразпределяните от държавата средства под 40%.
Асоциацията допълва, че продължава да подкрепя модела на данъчна стабилност и предвидимост при ниски равнища на
данъчните ставки и изменение на равнищата на осигурителните вноски за 2017 г. в рамките на договореното между
социалните партньори и държавата.
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В позицията се припомня, че за поредна година с изменението на данъчните закони не се решава проблемът за начина,
по който се определя размерът на такса битови отпадъци (ТБО).
АИКБ смята, че трябва да бъдат запазени целите за дефицита за 2017 г. и 2018 г. съответно на 1,4% и 1% от БВП.
(Средносрочна прогноза 2017 – 2019). Държавата трябва да се стреми към пълно балансиране на публичните финанси,
подчертава организацията. Според нея балансирането на Бюджет 2017 е постижима цел, като резерви има в повишената
събираемост на приходите и в оптимизирането на разходите.
АИКБ отчита още, че прогнозите за пазара на труда са оптимистични и се очаква безработицата през тази година средно
да спадне до 8,1%, с един процентен пункт под миналогодишното равнище, а догодина да е 7,3%.
Работодателите коментират, че прогнозите може да се не сбъднат, ако държавата не се откаже от административното
вмешателство на пазара на труда като практиката за определянето на минималната работна заплата.
Има предпоставки за продължаване на тенденцията на увеличаване на заетостта, казват от Асоциацията. Тя предлага в
Бюджет 2017 да се предвиди увеличение на средствата за Националния план за действие по заетостта.
АИКБ отново определя някои социални разходи като несвойствени за бизнеса, например: първите три дни от
обезщетенията за временна нетрудоспособност и платен отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство.
Работодателите отбелязват още, че темпът на нарастване на средномесечната заплата на наетите многократно превишава
темпа на нарастване на БВП и инфлацията – 7,9% за 2015 г. и 7,3% за първото полугодие на 2016 г.
Те пак настояват за договаряне на минималната работна заплата по браншове, ако бъдат премахнати минималните
осигурителни прагове и доплащането за прослужено време (т. нар. "класове").
Според работодателската организация трябва да се въведе нов подход при
определянето на минималната заплата - минималните месечни заплати и минималното
заплащане за час да се определят чрез колективно договаряне между браншовите
работодателски и синдикални организации. Договарянето да става по икономически
дейности и то да замени договарянето на минимални осигурителни доходи. За
минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската
минимална заплата от всички двустранно договорени минимални възнаграждения.
Анкетираните от АИКБ работодатели настояват, че МРЗ за 2017 г. трябва да е 420 лева,
информира организацията.
Тя оценява като положително намерение факта, че в ССБП 2017 - 2019 се предвижда
запазване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица в размер на 2
600 лева за целия прогнозен период.
АИКБ настоява още при планирането на приходите в държавния бюджет да се приложи
реалистичен подход, като бъдат заложени буфери в случаи на непредвидени външни и
вътрешни политически и икономически събития.
Подценяването на приходната част на бюджета води до демотивиране на
администрациите на приходните агенции. Размерът на бюджетния дефицит може да
бъде намален чрез прилагане на реалистична прогноза на приходната част на бюджета,
допълва организацията. Според нея при предприемането на промени в данъчната
политика задължително следва да се прилага "тест за МСП", съгласно препоръките на ЕС.
Правителството трябва да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата, е
друга препоръка.
Ефективен инструмент за повишаване на бюджетните приходи е и приватизирането на миноритарни дялове от държавни
компании чрез Българска фондова борса, настояват още работодателите.
АИКБ съобщава, че би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и
закриване на държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции.
Организацията смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия от направените досега за засилване и
развиване на прилагането на програмното бюджетиране.
АИКБ не подкрепя увеличението на разходите за секторите "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" както като абсолютни
стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. И препоръчва редукция на бюджетите за "Вътрешен ред и сигурност"
предвид неизвършените реформи.
Асоциацията настоява при увеличаване на разходите за отбрана приоритет да има българската отбранителна
промишленост там, където това е възможно, а където не е - да се ползва активно практиката на офсетни поръчки.
В становището се казва още, че АИКБ категорично ще подкрепи увеличаване на средствата в бюджета за образование и
наука, но не за увеличение на учителските заплати и издръжката на учебни заведения, а приоритетно за техническите
университети, професионалното образование, приложните научни изследвания, "защитените" професии и държавни
стипендии с ангажимент за реализация на стипендиантите в страната.
АИКБ информира, че би подкрепила и участвала в създаването и управлението на нов съвместен фонд за научни
изследвания и авангардни разработки с директно приложение в българската индустрия, който да замени Фонда за научни
изследвания.
Организацията смята, че е необходима целенасочена държавна политика за повишаване на привлекателността на
професиите, от които пазарът на труда отчита дефицит – например от природо-математически и технически специалности.
АИКБ освен това настоява да види в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват конкретни реформи в
здравноосигурителната система.
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Организацията иска и "решителни действия" заради нереалистично високия брой пенсии по инвалидност, също и спешна
реформа в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, за да се прекрати източването на средства от
НОИ. АИКБ отбелязва още, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно
правителство драматично закъсняват и че обхватът на е-услугите е изключително ограничен, въпреки постоянно
отделяните средства за целта.
Българско национално радио
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България е против по-големи разходи за МВР и МО
С препоръки към бюджет 2017-та излязоха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Въпреки че проектът все
още не е представен, от работодателската организация настояват минималната заплата да остане 420 лева и да отпаднат
добавката за "прослужено време" и задължението работодателят да плаща първите три дни от болничните.
Асоциацията е против по-големи разходите за МВР и МО, но подкрепя увеличаване на бюджета за образование и наука.
Смята се за постижимо бюджет 2017-а да е балансиран, като се повишат приходите посредством по-висока събираемост и
оптимизиране на разходите.
√ НСЧБ и Сдружението на общинските болници нарекоха „пълен провал“ подписването на КТД
Националното сдружение на частните болници и Сдружението на общинските болници нарекоха пълен провал
подписването на Колективния трудов договор между Министерството на здравеопазването и синдикатите в петък. Д-р
Николай Болтаджиев от частните болници и д-р Неделчо Тотев от общинските заявиха, че реалните доходи на най-ниско
платените в сектора - медицински сестри, млади лекари и рехабилитатори всъщност ще станат по-ниски с въвеждането на
фиксирани основни заплати,а средства за увеличаване на заплатите няма. В края на седмицата стана ясно, че Национално
представителните работодателски организации не са подписали колективен трудов договор.
Националното сдружение на частните болници, представлявано от Асоциацията на индустриалния капитал в България,
Сдружението на общинските болници, представлявано от Българската стопанска камара, не са били поканени в
преговорите по Колективния трудов договор в Здравеопазването, посочиха д-р Николай Болтаджиев и д-р Неделчо Тотев.
Според д-р Тотев Колективния трудов договор няма да доведе до увеличаване на работните заплати на медицинските
специалисти в общинските болници, защото те нямат средства за това, тоест ако се даде за заплати, трябва да се намали
другаде финансирането.
Колективният трудов договор не може да стане факт, ако една от трите в случая страни, не го е подписала. Диалогът е
скъсан, категоричен е д-р Николай Болтаджиев. Причините са, че фиксирането на основни заплати е всъщност въвеждане
на минимални осигурителни прагове, а това е неосъществимо, ако няма средства:
Заплата е функция на възможността на едно предприятие да изплаща тези заплати, а когато болниците трупат дългове как
ще се постигне до увеличение, пита още д-р Болтаджиев.
В звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Гергана Хрисчева.
Econ.bg
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България е против по-големи разходи за МВР и МО
С препоръки към бюджет 2017-а излязоха от Асоциацията на индустриалния капитал в България
Въпреки че проектът все още не е представен, от работодателската организация настояват минималната заплата да остане
420 лева и да отпаднат добавката за "прослужено време" и задължението работодателят да плаща първите три дни от
болничните. Асоциацията е против по-големи разходите за МВР и МО, но подкрепя увеличаване на бюджета за
образование и наука. Смята се за постижимо бюджет 2017-а да е балансиран, като се повишат приходите посредством повисока събираемост и оптимизиране на разходите.
Банкеръ
√ АИКБ е против по-големи разходи за МВР и МО
С препоръки към бюджет 2017-а излязоха от Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/
Въпреки че проектът все още не е представен, от работодателската организация настояват минималната заплата да остане
420 лева и да отпаднат добавката за "прослужено време" и задължението работодателят да плаща първите три дни от
болничните.
АИКБ отново предлага преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за
прослужено време, т. нар. "класове". Това ще
Асоциацията е против по-големи разходите за МВР и МО, но подкрепя увеличаване на бюджета за образование и наука.
Смята се за постижимо бюджет 2017-а да е балансиран, като се повишат приходите посредством по-висока събираемост и
оптимизиране на разходите.
АИКБ смята, че българската икономика е възможно да нарасне през 2017 година между 2.6 и 2.8 %.
Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за
планиране и ефективно изпълнение на адекватни мерки за подобряване на бизнес климата в страната, за насърчаване на
износа и за увеличаване на вътрешното потребление.
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Монитор
√ Икономиката догодина нагоре с 2,8% през 2017 г.
Икономиката може да нарасне между 2,6 и 2,8% през следващата година. Това прогнозират от Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ). Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако
правителството насочи системни усилия за планиране и ефективно изпълнение на адекватни мерки за подобряване на
бизнес климата в страната, за насърчаване на износа и за увеличаване на вътрешното потребление, посочва още от
организацията. Според тях отрицателно влияние може да окажат извънредни външнополитически или
външноикономически събития, политически или банкови кризи в България, влошаване на външните условия за българския
износ, както и срив на преките чуждестранни инвестиции.
Резултатите от анкетата сред членовете на асоциацията също предполагат слаб, колеблив растеж през следващата година.
Данните от нея показват, че 50% от анкетираните очакват да се запази размерът на продажбите и само 20 на сто от тях
смятат, че финансовият резултат догодина ще намалее. Повече от 70% от работодателите
очакват през 2017 г. износът да остане без промяна.
Показателни са и очакванията, свързани с вътрешната инвестиционна активност - 40 на сто
от членовете ни обмислят увеличение на инвестициите и също толкова от тях смятат, че
размерът им през 2017 г. ще остане без промяна спрямо 2016 г.
Banks.dir.bg
√ От бизнеса настояха да се дават по-малко пари за МВР и МО
АИКБ не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и сигурност" и
"Отбрана".
БГНЕС Георги Брандийски
АИКБ смята, че българската икономика е възможно да нарасне през 2017 година между 2.6
и 2.8 на сто. Искат и намаляване на парите на МВР и МО. Това пише в анализ, приет от
Управителния съвет на АИКБ, цитиран от БТА.
Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството
насочи системни усилия за планиране и ефективно изпълнение на адекватни мерки за
подобряване на бизнесклимата в страната, за насърчаване на износа и за увеличаване на вътрешното потребление, смятат
в работодателската организация.
През последните осем години държавните бюджети бяха планирани и изпълнени с дефицити, някои от тях надвишаващи
3 на сто от БВП. Това доведе до значително увеличение на държавния дълг, за да се финансират негативните дисбаланси
в бюджета. Крайно време е бюджетът на България да бъде планиран така, че предвидените държавни разходи да бъдат
финансирани единствено чрез приходите в него, посочват от АИКБ.
Работодателската организация смята, че балансирането на държавния бюджет през 2017 година е постижима цел, като
резерви могат да бъдат намерени в увеличаване на приходите посредством повишаване на събираемостта им и в
оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността им.
Към септември Министерството на финансите отчита излишък от 3,388 млрд. лева по консолидираната програма за 2016
година. Всъщност, важно е посочването на състоянието на държавния бюджет, за който оценката според налична, но
непълна информация, е за излишък около 900 млн. лева, твърдят от АИКБ.
Международният валутен фонд при последната визита в България заяви, че очаква дефицитът в края на годината да бъде
около едно на сто от БВП, или около 900 млн. лева. Все още официалната позиция на Министерството на финансите е за
бюджетен дефицит към края на годината около 1,1 млрд. лева. Това означава натрупване на дефицит в размер на 1,8 до 2
млрд. лева само за трите месеца от октомври до декември, който изненадва с прекомерния си размер.
Още повече, че през 2016 г., за разлика от края на 2015 г., не се очакват големи плащания по изпълнени проекти,
финансирани от европейските фондове, което беше причината за ударно формирания през декември 2015 годишен
дефицит за миналата година, уточняват работодателите.
Основателни са опасенията за нерационално харчене на държавни средства при такива кратки срокове (макар и в
инвестиционни проекти, които вероятно са подготвяни и от по-ранен етап, но не са обсъдени с бизнеса и обществото),
респективно остава впечатление за възможна обвързаност с настоящите президентски избори.
Очаква се безработицата през 2016 година средно да спадне до 8,1 на сто, с един процентен пункт под миналогодишното
равнище, а догодина да е 7,3 на сто, посочват работодателите. През 2018 г. и 2019 г. безработицата ще е под 7 на сто според
есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите.
В АИКБ оценяват прогнозата за равнището на заетост и безработица като реалистична, но предупреждават, че тя може и
да не се изпълни, ако държавата не се откаже от административното вмешателство на пазара на труда.
АИКБ отбелязва, че темпът на нарастване на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение
многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията.
През миналата година средната работна заплата се е повишила със 7,9 процента, а за първите шест месеца на тази година
се отчита увеличение със 7,3 на сто, посочват от работодателската организация.
От АИКБ искат минималната заплата да се определя по сектори.
Асоциацията не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" както като
абсолютни стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Дори препоръчва редукцията на бюджетите на
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първостепенните разпоредители в сектор "Вътрешен ред и сигурност", предвид неизвършените реформи в сектора, които
рефлектират в доказано неефективни и неефикасни разходи.
АИКБ категорично ще подкрепи увеличаване на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука". Работодателите
настояват акцентът в разходването на допълнителното финансиране да не е насочен само в увеличение на учителските
заплати и издръжката на образователните институции, а приоритетно към техническите университети, професионалното
образование, приложните научни изследвания, "защитените" професии и държавни стипендии, с ангажимент за
реализация на стипендиантите в страната.
√ Бизнесът иска минимална заплата по сектори
Средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2017 г. ще с 2,6%, каза Васил Велев БГНЕС Георги
Брандийски Средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2017 г. ще с 2,6% спрямо предходната
година. Нужно е договаряне на минималната заплата по сектори.
Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, цитиран от БТА.
Той уточни, че увеличението се получава заради сегашната ситуация, при която няма подписано споразумение в нито една
икономическа дейност, а тригодишната бюджетна прогноза предвижда увеличение на минималната заплата за 2017 г. на
460 лева от сегашните 420 лева. Така ще се наложи в някои дейности административно да се увеличат минималните
прагове.
Работодателите остават категорично на позицията, че минималната заплата за следващата година не е съгласувана в
тристранен диалог, а е определена под натиска на синдикатите. От бизнеса искат да се договори механизъм за определяне
на минималната заплата незабавно. Те настояват да има преговори за минималните заплати по икономически дейности.
По думите на Велев КНСБ е променила това предложение с настояването преговорите да се водят и по категории персонал
за 2018 г. Велев допълни, че работодателите не подкрепят такъв вид преговори, защото не сме били планова икономика.
Германия не е планова икономика, но има тарифни договори, опонира лидерът на КНСБ Пламен Димитров, като отбеляза,
че визира детайлизиран механизъм за формиране на заплащане по професии. Димитров е на мнение, че преговорите
могат да започнат сега, но не е реалистично да има от 2017 г. нови механизми за формиране на минималните заплати.
Предлагаме минималната заплата още от догодина да се договаря и да е различна за различните икономически дейности,
каза Велев. Сега в IT-сектора средна заплата е близо четири пъти по-висока от тази в туризма - хотелиерството и
ресторантьорството, и не е нормално при такива разлики на средните възнаграждения минималните да са еднакви за
всички икономически дейности.
По думите на Велев съотношението - минимална към средна заплата, става 80 на сто в някои икономически дейности като
- хотелиерство, ресторантьорство, охрана, производство на облекло и текстил. Така се губят стимулите за повишаване на
квалификацията, защото и хората с ниска квалификация, и тези със средна, получават еднакви възнаграждения, коментира
Велев.
Освен това, с рязкото увеличение на минималната заплата става трудно наемането на нискоквалифициран персонал, а
това е предпоставка за ръст на безработицата или на сивия сектор, допълни той. Ако договарянето на минималната заплата
става по икономически дейности, ще се преодолеят и двете негативни възможности, смята Велев.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров отхвърли аргументите на Велев по отношение на сивия сектор и безработицата заради
увеличаването на минималната заплата, позовавайки се на многократно оповестявани от синдиката данни, и ги определи
като несъстоятелни.
Според Пламен Димитров отказът на работодателите да преговарят показва неразбиране на ролята на минималните
осигурителни доходи. Те обаче остават, макар и с минималното увеличение от 2,6 на сто, заради вдигането на
минималната заплата, като механизъм за изсветляване на икономиката, допълни лидерът на синдиката.
Пламен Димитров съобщи, че ще бъде изпратено писмо до работодателите за среща, на която да се уточни как се
формират базовите равнища на заплащането в страна. Ще си сверим часовниците за това дали минималните заплати по
икономически дейности и/ или по икономически дейности и категории персонал са по-добрите механизми, допълни той.
Инвестор.БГ
√ АИКБ прогнозира ръст на икономиката до 2,8% през 2017 г.
Работодателите сигнализират за недостатъчна прозрачност при подготовката на бюджета
Възможно е българската икономика да нарасне с между 2,6 и 2,8% през 2017 г., прогнозира Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ).
Според работодателите прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи
усилията си към мерки за подобряване на бизнес климата в страната, за насърчаване на износа и за увеличаване на
вътрешното потребление.
В становището се коментира, че през 2016 г. наблюдаваме растеж на българската икономика. Припомня се още, че
Министерството на финансите и Международният валутен фонд (МВФ) повишиха прогнозите си за икономическия растеж
на България.
Организацията уточнява, че към настоящия момент Министерството на финансите не е представило проекта на бюджет за
2017 г., а прогнозата й е базирана на единствено на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. и
есенната макроикономическа прогноза за 2016 г.
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Работодателите очакват, че Бюджет 2017 ще мине набързо през НСТС и Министерския съвет и ще бъде внесен в Народното
събрание. Това според тях създава общо впечатление за липса на прозрачност при бюджетната процедура поради кратките
срокове за обществено обсъждане.
АИКБ посочва, че прогнозираният от организацията ръст е възможен, само ако не се
случат следните неблагоприятни събития:
· Извънредни външнополитически или външноикономически събития;
· Политически или банкови кризи в България;
· Влошаване на външните условия за българския износ;
· Срив на преките чуждестранни инвестиции.
Анкета сред членовете на АИКБ показва очаквания за слаб, колеблив растеж догодина.
50% от анкетираните очакват да се запази размерът на продажбите и само 20% от тях
смятат, че финансовият резултат ще намалее през 2017 г. Повече от 70% от
работодателите прогнозират, че износът ще остане без промяна. 40% от членовете на
АИКБ обмислят увеличение на инвестициите и също толкова от тях смятат, че размерът
на инвестициите през 2017 г. ще остане без промяна спрямо 2016 г.
АИКБ се надява в проекта на Бюджет 2017 г. да бъде изпълнено заявеното намерение
в Средносрочната прогноза за поддържане на дела на преразпределяните от
държавата средства под 40%.
Асоциацията допълва, че продължава да подкрепя модела на данъчна стабилност и
предвидимост при ниски равнища на данъчните ставки и изменение на равнищата на
осигурителните вноски за 2017 г. в рамките на договореното между социалните
партньори и държавата.
В позицията се припомня, че за поредна година с изменението на данъчните закони
не се решава проблемът за начина, по който се определя размерът на такса битови
отпадъци (ТБО).
АИКБ смята, че трябва да бъдат запазени целите за дефицита за 2017 г. и 2018 г.
съответно на 1,4% и 1% от БВП. (Средносрочна прогноза 2017 – 2019). Държавата
трябва да се стреми към пълно балансиране на публичните финанси, подчертава
организацията. Според нея балансирането на Бюджет 2017 е постижима цел, като резерви има в повишената събираемост
на приходите и в оптимизирането на разходите.
АИКБ отчита още, че прогнозите за пазара на труда са оптимистични и се очаква безработицата през тази година средно
да спадне до 8,1%, с един процентен пункт под миналогодишното равнище, а догодина да е 7,3%.
Работодателите коментират, че прогнозите може да се не сбъднат, ако държавата не се откаже от административното
вмешателство на пазара на труда като практиката за определянето на минималната работна заплата.
Има предпоставки за продължаване на тенденцията на увеличаване на заетостта, казват от Асоциацията. Тя предлага в
Бюджет 2017 да се предвиди увеличение на средствата за Националния план за действие по заетостта.
АИКБ отново определя някои социални разходи като несвойствени за бизнеса, например: първите три дни от
обезщетенията за временна нетрудоспособност и платен отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство.
Работодателите отбелязват още, че темпът на нарастване на средномесечната заплата на наетите многократно превишава
темпа на нарастване на БВП и инфлацията – 7,9% за 2015 г. и 7,3% за първото полугодие на 2016 г.
Те пак настояват за договаряне на минималната работна заплата по браншове, ако бъдат премахнати минималните
осигурителни прагове и доплащането за прослужено време (т. нар. "класове").
Според работодателската организация трябва да се въведе нов подход при определянето на минималната заплата минималните месечни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез колективно договаряне между
браншовите работодателски и синдикални организации. Договарянето да става по икономически дейности и то да замени
договарянето на минимални осигурителни доходи. За минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема
най-ниската минимална заплата от всички двустранно договорени минимални възнаграждения.
Анкетираните от АИКБ работодатели настояват, че МРЗ за 2017 г. трябва да е 420 лева, информира организацията.
Тя оценява като положително намерение факта, че в ССБП 2017 - 2019 се предвижда запазване на максималния
осигурителен доход за всички осигурени лица в размер на 2 600 лева за целия прогнозен период.
АИКБ настоява още при планирането на приходите в държавния бюджет да се приложи реалистичен подход, като бъдат
заложени буфери в случаи на непредвидени външни и вътрешни политически и икономически събития.
Подценяването на приходната част на бюджета води до демотивиране на администрациите на приходните агенции.
Размерът на бюджетния дефицит може да бъде намален чрез прилагане на реалистична прогноза на приходната част на
бюджета, допълва организацията. Според нея при предприемането на промени в данъчната политика задължително
следва да се прилага "тест за МСП", съгласно препоръките на ЕС.
Правителството трябва да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата, е друга препоръка.
Ефективен инструмент за повишаване на бюджетните приходи е и приватизирането на миноритарни дялове от държавни
компании чрез Българска фондова борса, настояват още работодателите.
АИКБ съобщава, че би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и
закриване на държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции.
Организацията смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия от направените досега за засилване и
развиване на прилагането на програмното бюджетиране.
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АИКБ не подкрепя увеличението на разходите за секторите "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" както като абсолютни
стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. И препоръчва редукция на бюджетите за "Вътрешен ред и сигурност"
предвид неизвършените реформи.
Асоциацията настоява при увеличаване на разходите за отбрана приоритет да има българската отбранителна
промишленост там, където това е възможно, а където не е - да се ползва активно практиката на офсетни поръчки.
В становището се казва още, че АИКБ категорично ще подкрепи увеличаване на средствата в бюджета за образование и
наука, но не за увеличение на учителските заплати и издръжката на учебни заведения, а приоритетно за техническите
университети, професионалното образование, приложните научни изследвания, "защитените" професии и държавни
стипендии с ангажимент за реализация на стипендиантите в страната.
АИКБ информира, че би подкрепила и участвала в създаването и управлението на нов съвместен фонд за научни
изследвания и авангардни разработки с директно приложение в българската индустрия, който да замени Фонда за научни
изследвания.
Организацията смята, че е необходима целенасочена държавна политика за повишаване на привлекателността на
професиите, от които пазарът на труда отчита дефицит – например от природо-математически и технически специалности.
АИКБ освен това настоява да види в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват конкретни реформи в
здравноосигурителната система.
Организацията иска и "решителни действия" заради нереалистично високия брой пенсии по инвалидност, също и спешна
реформа в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, за да се прекрати източването на средства от
НОИ.
АИКБ отбелязва още, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство
драматично закъсняват и че обхватът на е-услугите е изключително ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за
целта.
√ С 2,6% средно ще се увеличат минималните осигурителни прагове през 2017 г.
Увеличението е заради заложения ръст на минималната работна заплата
Средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2017 г. ще с 2,6 на сто спрямо предходната година. Това
коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от БТА.
Той уточни, че увеличението се получава заради сегашната ситуация, при която няма подписано споразумение в нито една
икономическа дейност, а тригодишната бюджетна прогноза предвижда увеличение на минималната заплата за 2017 г. на
460 лева от сегашните 420 лева. Така ще се наложи в някои дейности административно да се увеличат минималните
прагове. Работодателите остават категорично на позицията, че минималната заплата за следващата година не е
съгласувана в тристранен диалог, а е определена под натиска на синдикатите. От бизнеса искат да се договори механизъм
за определяне на минималната заплата незабавно. Те настояват да има преговори за минималните заплати по
икономически дейности.
По думите на Велев КНСБ е променила това предложение с настояването преговорите да се водят и по категории персонал
за 2018 г. Велев допълни, че работодателите не подкрепят такъв вид преговори, защото не сме планова икономика.
Германия не е планова икономика, но има тарифни договори, опонира лидерът на КНСБ Пламен Димитров, като отбеляза,
че визира детайлизиран механизъм за формиране на заплащане по професии. Димитров е на мнение, че преговорите
могат да започнат сега, но не е реалистично да има нови механизми за формиране на минималните заплати от 2017 г.
Предлагаме минималната заплата още от догодина да се договаря и да е различна за различните икономически дейности,
подчерта за пореден път Васил Велев. По думите му сега в IT-сектора средна заплата е близо четири пъти по-висока от тази
в туризма - хотелиерството и ресторантьорството, и не е нормално според него при такива разлики на средните
възнаграждения минималните да са еднакви за всички икономически дейности. По думите на Велев съотношението
между минимална и средна заплата в някои икономически дейности като хотелиерство, ресторантьорство, охрана,
производство на облекло и текстил, се изкривява така, че се губят стимулите за повишаване на квалификацията - защото и
хората с ниска квалификация, и тези със средна, получават еднакви възнаграждения, коментира Велев.
С рязкото увеличение на минималната заплата става трудно наемането на нискоквалифициран персонал, а това е
предпоставка за ръст на безработицата или на сивия сектор, допълни той. Ако договарянето на минималната заплата става
по икономически дейности, ще се преодолеят и двете негативни възможности, смята Велев.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров отхвърли аргументите на Васил Велев по отношение на сивия сектор и безработицата
заради увеличаването на минималната заплата, позовавайки се на многократно оповестявани от синдиката данни и ги
определи като несъстоятелни. Според Пламен Димитров отказът на работодателите да преговарят показва неразбиране
за ролята на минималните осигурителни доходи. Те обаче остават, макар и с минималното увеличение от 2,6 на сто, заради
вдигането на минималната заплата като механизъм за изсветляване на икономиката, допълни лидерът на синдиката.
Пламен Димитров съобщи, че ще бъде изпратено писмо до работодателите за среща, на която да се уточни как се
формират базовите равнища на заплащането в страната. Ще си сверим часовниците за това дали минималните заплати по
икономически дейности и/или по икономически дейности и категории персонал са по-добрите механизми, допълни той.
Новини дир.бг
√ АИКБ прогнозира ръст на икономиката до 2,8% през 2017 г.
Възможно е българската икономика да нарасне с между 2,6 и 2,8% през 2017 г., прогнозира Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ).
7

Според работодателите прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи
усилията си към мерки за подобряване на бизнес климата в страната, за насърчаване на износа и за увеличаване на
вътрешното потребление.
В становището се коментира, че през 2016 г. наблюдаваме растеж на българската икономика.
√ Повече разходи за образование в Бюджет 2017 препоръчват от АИКБ
Препоръчваме бюджетът за следващата година да бъде на първо място балансиран и това може се постигне, ако бъдат
прогнозирани реалистични приходи и те да не бъдат занижавани, каквато е практиката в последните години. Това
коментира изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в ефира на "Светът е бизнес" с Ивайло Лаков по Bloomberg
TV Bulgaria.
От работодателската организация препоръчват да бъдат заделени повече пари за образование.
"Не възразяваме за увеличение на възнаграждението на учителите и за да се подобри качеството на образованието то със
сигурност трябва да е по-високо, но не трябва цялото увеличение на бюджета в сектора да е само за това“...
√ Ръст на икономиката до 2,8% прогнозира АИКБ
Българската икономика може да нарасне с между 2,6 и 2,8% през 2017 г., прогнозира Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ), предаде Investor.bg.
Според работодателите прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи
усилията си към мерки за подобряване на бизнес климата в страната, за насърчаване на износа и за увеличаване на
вътрешното потребление.
В становището се коментира, че през 2016 г. наблюдаваме растеж на българската икономика. Припомня се още, че
Министерството на финансите и Международният валутен фонд (МВФ) повишиха прогнозите си за икономическия растеж
на България.
√ С 2,6% средно ще се увеличат минималните осигурителни прагове през 2017 г.
Средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2017 г. ще е с 2,6 на сто спрямо предходната година.
Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от БТА.
Той уточни, че увеличението се получава заради сегашната ситуация, при която няма подписано споразумение в нито една
икономическа дейност, а тригодишната бюджетна прогноза предвижда увеличение на минималната заплата за 2017 г. на
460 лева от сегашните 420 лева.
3е news
√ АИКБ се обяви срещу по-големи разходи за МО и МВР в Бюджет’2017
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява през следващата година минималната заплата да остане 420
лева и да отпаднат добавката за "прослужено време" и задължението работодателят да плаща първите три дни от
болничните.
Въпреки че проектът все още не е представен, от работодателската организация препоръки към бюджет 2017.
Асоциацията е против по-големи разходите за МВР и МО, но подкрепя увеличаване на бюджета за образование и наука.
Смята се за постижимо бюджет 2017 да е балансиран, като се повишат приходите посредством по-висока събираемост и
оптимизиране на разходите.
INSURANCE.BG
√ През 2017 г. българската икономика ще нарасне с 2.6 - 2.8%, смятат работодателите
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ смята, че българската икономика е възможно да нарасне през
2017 година между 2.6 и 2.8 на сто. Това пише в анализ, приет от Управителния съвет на АИКБ.
Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за
планиране и ефективно изпълнение на адекватни мерки за подобряване на бизнесклимата в страната, за насърчаване на
износа и за увеличаване на вътрешното потребление, смятат в работодателската организация.
През последните осем години държавните бюджети бяха планирани и изпълнени с дефицити, някои от тях надвишаващи
3 на сто от БВП. Това доведе до значително увеличение на държавния дълг, за да се финансират негативните дисбаланси
в бюджета. Крайно време е бюджетът на България да бъде планиран така, че предвидените държавни разходи да бъдат
финансирани единствено чрез приходите в него, посочват от АИКБ.
Работодателската организация смята, че балансирането на държавния бюджет през 2017 година е постижима цел, като
резерви могат да бъдат намерени в увеличаване на приходите посредством повишаване на събираемостта им и в
оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността им.
Към септември Министерството на финансите отчита излишък от 3,388 млрд. лева по консолидираната програма за 2016
година. Всъщност, важно е посочването на състоянието на държавния бюджет, за който оценката според налична, но
непълна информация, е за излишък около 900 млн. лева, твърдят от АИКБ.
Международният валутен фонд при последната визита в България заяви, че очаква дефицитът в края на годината да бъде
около едно на сто от БВП, или около 900 млн. лева. Все още официалната позиция на Министерството на финансите е за
бюджетен дефицит към края на годината около 1,1 млрд. лева. Това означава натрупване на дефицит в размер на 1,8 до 2
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млрд. лева само за трите месеца от октомври до декември, който изненадва с прекомерния си размер. Още повече, че
през 2016 г., за разлика от края на 2015 г., не се очакват големи плащания по изпълнени проекти, финансирани от
европейските фондове, което беше причината за ударно формирания през декември 2015 годишен дефицит за миналата
година, уточняват работодателите.
Основателни са опасенията за нерационално харчене на държавни средства при такива кратки срокове (макар и в
инвестиционни проекти, които вероятно са подготвяни и от по-ранен етап, но не са обсъдени с бизнеса и обществото),
респективно остава впечатление за възможна обвързаност с настоящите президентски избори.
Очаква се безработицата през 2016 година средно да спадне до 8,1 на сто, с един процентен пункт под миналогодишното
равнище, а догодина да е 7,3 на сто, посочват работодателите. През 2018 г. и 2019 г. безработицата ще е под 7 на сто според
есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите. В АИКБ оценяват прогнозата за равнището на
заетост и безработица като реалистична, но предупреждават, че тя може и да не се изпълни, ако държавата не се откаже
от административното вмешателство на пазара на труда.
АИКБ отбелязва, че темпът на нарастване на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение
многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията. През миналата година средната работна заплата се е
повишила със 7,9 процента, а за първите шест месеца на тази година се отчита увеличение със 7,3 на сто, посочват от
работодателската организация.
Асоциацията не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" както като
абсолютни стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Дори препоръчва редукцията на бюджетите на
първостепенните разпоредители в сектор "Вътрешен ред и сигурност", предвид неизвършените реформи в сектора, които
рефлектират в доказано неефективни и неефикасни разходи.
АИКБ категорично ще подкрепи увеличаване на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука". Работодателите
настояват акцентът в разходването на допълнителното финансиране да не е насочен само в увеличение на учителските
заплати и издръжката на образователните институции, а приоритетно към техническите университети, професионалното
образование, приложните научни изследвания, "защитените" професии и държавни стипендии, с ангажимент за
реализация на стипендиантите в страната.
news.data.bg
√ През 2017 г. българската икономика ще нарасне с 2.6 - 2.8%, смятат работодателите
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ смята, че българската икономика е възможно да нарасне през
2017 година между 2.6 и 2.8 на сто. Това пише в анализ, приет от Управителния съвет на АИКБ.
Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за
планиране и ефективно изпълнение на адекватни мерки за подобряване на бизнесклимата в страната, за насърчаване на
износа и за увеличаване на вътрешното потребление, смятат в работодателската организация.
През последните осем години държавните бюджети бяха планирани и изпълнени с дефицити, някои от тях надвишаващи
3 на сто от БВП. Това доведе до значително увеличение на държавния дълг, за да се финансират негативните дисбаланси
в бюджета. Крайно време е бюджетът на България да бъде планиран така, че предвидените държавни разходи да бъдат
финансирани единствено чрез приходите в него, посочват от АИКБ.
Работодателската организация смята, че балансирането на държавния бюджет през 2017 година е постижима цел, като
резерви могат да бъдат намерени в увеличаване на приходите посредством повишаване на събираемостта им и в
оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността им.
Към септември Министерството на финансите отчита излишък от 3,388 млрд. лева по консолидираната програма за 2016
година. Всъщност, важно е посочването на състоянието на държавния бюджет, за който оценката според налична, но
непълна информация, е за излишък около 900 млн. лева, твърдят от АИКБ.
Международният валутен фонд при последната визита в България заяви, че очаква дефицитът в края на годината да бъде
около едно на сто от БВП, или около 900 млн. лева. Все още официалната позиция на Министерството на финансите е за
бюджетен дефицит към края на годината около 1,1 млрд. лева. Това означава натрупване на дефицит в размер на 1,8 до 2
млрд. лева само за трите месеца от октомври до декември, който изненадва с прекомерния си размер. Още повече, че
през 2016 г., за разлика от края на 2015 г., не се очакват големи плащания по изпълнени проекти, финансирани от
европейските фондове, което беше причината за ударно формирания през декември 2015 годишен дефицит за миналата
година, уточняват работодателите.
Основателни са опасенията за нерационално харчене на държавни средства при такива кратки срокове (макар и в
инвестиционни проекти, които вероятно са подготвяни и от по-ранен етап, но не са обсъдени с бизнеса и обществото),
респективно остава впечатление за възможна обвързаност с настоящите президентски избори.
Очаква се безработицата през 2016 година средно да спадне до 8,1 на сто, с един процентен пункт под миналогодишното
равнище, а догодина да е 7,3 на сто, посочват работодателите. През 2018 г. и 2019 г. безработицата ще е под 7 на сто според
есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите. В АИКБ оценяват прогнозата за равнището на
заетост и безработица като реалистична, но предупреждават, че тя може и да не се изпълни, ако държавата не се откаже
от административното вмешателство на пазара на труда.
АИКБ отбелязва, че темпът на нарастване на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение
многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията. През миналата година средната работна заплата се е
повишила със 7,9 процента, а за първите шест месеца на тази година се отчита увеличение със 7,3 на сто, посочват от
работодателската организация.
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Асоциацията не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" както като
абсолютни стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Дори препоръчва редукцията на бюджетите на
първостепенните разпоредители в сектор "Вътрешен ред и сигурност", предвид неизвършените реформи в сектора, които
рефлектират в доказано неефективни и неефикасни разходи.
АИКБ категорично ще подкрепи увеличаване на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука". Работодателите
настояват акцентът в разходването на допълнителното финансиране да не е насочен само в увеличение на учителските
заплати и издръжката на образователните институции, а приоритетно към техническите университети, професионалното
образование, приложните научни изследвания, "защитените" професии и държавни стипендии, с ангажимент за
реализация на стипендиантите в страната.
Novini bg
√ През 2017 г. българската икономика ще нарасне с 2.6 - 2.8%, смятат работодателите
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ смята, че българската икономика е възможно да нарасне през
2017 година между 2.6 и 2.8 на сто. Това пише в анализ, приет от Управителния съвет на АИКБ.
Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за
планиране и ефективно изпълнение на адекватни мерки за подобряване на бизнесклимата в страната, за насърчаване на
износа и за увеличаване на вътрешното потребление, смятат в работодателската организация.
През последните осем години държавните бюджети бяха планирани и изпълнени с дефицити, някои от тях надвишаващи
3 на сто от БВП. Това доведе до значително увеличение на държавния дълг, за да се финансират негативните дисбаланси
в бюджета. Крайно време е бюджетът на България да бъде планиран така, че предвидените държавни разходи да бъдат
финансирани единствено чрез приходите в него, посочват от АИКБ.
Работодателската организация смята, че балансирането на държавния бюджет през 2017 година е постижима цел, като
резерви могат да бъдат намерени в увеличаване на приходите посредством повишаване на събираемостта им и в
оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността им.
Към септември Министерството на финансите отчита излишък от 3,388 млрд. лева по консолидираната програма за 2016
година. Всъщност, важно е посочването на състоянието на държавния бюджет, за който оценката според налична, но
непълна информация, е за излишък около 900 млн. лева, твърдят от АИКБ.
Международният валутен фонд при последната визита в България заяви, че очаква дефицитът в края на годината да бъде
около едно на сто от БВП, или около 900 млн. лева. Все още официалната позиция на Министерството на финансите е за
бюджетен дефицит към края на годината около 1,1 млрд. лева. Това означава натрупване на дефицит в размер на 1,8 до 2
млрд. лева само за трите месеца от октомври до декември, който изненадва с прекомерния си размер. Още повече, че
през 2016 г., за разлика от края на 2015 г., не се очакват големи плащания по изпълнени проекти, финансирани от
европейските фондове, което беше причината за ударно формирания през декември 2015 годишен дефицит за миналата
година, уточняват работодателите.
Основателни са опасенията за нерационално харчене на държавни средства при такива кратки срокове (макар и в
инвестиционни проекти, които вероятно са подготвяни и от по-ранен етап, но не са обсъдени с бизнеса и обществото),
респективно остава впечатление за възможна обвързаност с настоящите президентски избори.
Очаква се безработицата през 2016 година средно да спадне до 8,1 на сто, с един процентен пункт под миналогодишното
равнище, а догодина да е 7,3 на сто, посочват работодателите. През 2018 г. и 2019 г. безработицата ще е под 7 на сто според
есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите. В АИКБ оценяват прогнозата за равнището на
заетост и безработица като реалистична, но предупреждават, че тя може и да не се изпълни, ако държавата не се откаже
от административното вмешателство на пазара на труда.
АИКБ отбелязва, че темпът на нарастване на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение
многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията. През миналата година средната работна заплата се е
повишила със 7,9 процента, а за първите шест месеца на тази година се отчита увеличение със 7,3 на сто, посочват от
работодателската организация.
Асоциацията не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" както като
абсолютни стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Дори препоръчва редукцията на бюджетите на
първостепенните разпоредители в сектор "Вътрешен ред и сигурност", предвид неизвършените реформи в сектора, които
рефлектират в доказано неефективни и неефикасни разходи.
АИКБ категорично ще подкрепи увеличаване на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука". Работодателите
настояват акцентът в разходването на допълнителното финансиране да не е насочен само в увеличение на учителските
заплати и издръжката на образователните институции, а приоритетно към техническите университети, професионалното
образование, приложните научни изследвания, "защитените" професии и държавни стипендии, с ангажимент за
реализация на стипендиантите в страната.
Ботевградком
√ През 2017 г. българската икономика ще нарасне с 2.6 - 2.8%, смятат работодателите
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ смята, че българската икономика е възможно да нарасне през
2017 година между 2.6 и 2.8 на сто. Това пише в анализ, приет от Управителния съвет на АИКБ. Прогнозираният ръст на
БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за планиране и ефективно
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изпълнение на адекватни мерки за подобряване на бизнесклимата в страната, за насърчаване на износа и за увеличаване
на вътрешното потребление, смятат в работодателската организация. През последните осем години държавните бюджети
бяха планирани и изпълнени с дефицити, някои от тях надвишаващи 3 на сто от БВП. Това доведе до значително
увеличение на държавния дълг, за да се финансират негативните дисбаланси в бюджета. Крайно време е бюджетът на
България да бъде планиран така, че предвидените държавни разходи да бъдат финансирани единствено чрез приходите
в него, посочват от АИКБ. Работодателската организация смята, че балансирането на държавния бюджет през 2017 година
е постижима цел, като резерви могат да бъдат намерени в увеличаване на приходите посредством повишаване на
събираемостта им и в оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността им. Към септември
Министерството на финансите отчита излишък от 3,388 млрд. лева по консолидираната програма за 2016 година.
Всъщност, важно е посочването на състоянието на държавния бюджет, за който оценката според налична, но непълна
информация, е за излишък около 900 млн. лева, твърдят от АИКБ. Международният валутен фонд при последната визита
в България заяви, че очаква дефицитът в края на годината да бъде около едно на сто от БВП, или около 900 млн. лева. Все
още официалната позиция на Министерството на финансите е за бюджетен дефицит към края на годината около 1,1 млрд.
лева. Това означава натрупване на дефицит в размер на 1,8 до 2 млрд. лева само за трите месеца от октомври до декември,
който изненадва с прекомерния си размер. Още повече, че през 2016 г., за разлика от края на 2015 г., не се очакват големи
плащания по изпълнени проекти, финансирани от европейските фондове, което беше причината за ударно формирания
през декември 2015 годишен дефицит за миналата година, уточняват работодателите. Основателни са опасенията за
нерационално харчене на държавни средства при такива кратки срокове (макар и в инвестиционни проекти, които
вероятно са подготвяни и от по-ранен етап, но не са обсъдени с бизнеса и обществото), респективно остава впечатление
за възможна обвързаност с настоящите президентски избори. Очаква се безработицата през 2016 година средно да спадне
до 8,1 на сто, с един процентен пункт под миналогодишното равнище, а догодина да е 7,3 на сто, посочват работодателите.
През 2018 г. и 2019 г. безработицата ще е под 7 на сто според есенната макроикономическа прогноза на Министерството
на финансите. В АИКБ оценяват прогнозата за равнището на заетост и безработица като реалистична, но предупреждават,
че тя може и да не се изпълни, ако държавата не се откаже от административното вмешателство на пазара на труда. АИКБ
отбелязва, че темпът на нарастване на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение
многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията. През миналата година средната работна заплата се е
повишила със 7,9 процента, а за първите шест месеца на тази година се отчита увеличение със 7,3 на сто, посочват от
работодателската организация. Асоциацията не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и сигурност"
и "Отбрана" както като абсолютни стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Дори препоръчва редукцията на
бюджетите на първостепенните разпоредители в сектор "Вътрешен ред и сигурност", предвид неизвършените реформи в
сектора, които рефлектират в доказано неефективни и неефикасни разходи. АИКБ категорично ще подкрепи увеличаване
на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука". Работодателите настояват акцентът в разходването на
допълнителното финансиране да не е насочен само в увеличение на учителските заплати и издръжката на
образователните институции, а приоритетно към техническите университети, професионалното образование, приложните
научни изследвания, "защитените" професии и държавни стипендии, с ангажимент за реализация на стипендиантите в
страната.
Мениджър
√ Работодатели: Икономиката на България може да нарасне до 2,8% догодина
Има потенциал българската икономика е възможно да нарасне през 2017 година между 2.6 и 2.8 на сто, сочи анализ, приет
от Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за
планиране и ефективно изпълнение на адекватни мерки за подобряване на бизнесклимата в страната, за насърчаване на
износа и за увеличаване на вътрешното потребление, смятат в работодателската организация.
През последните осем години държавните бюджети бяха планирани и изпълнени с дефицити, някои от тях надвишаващи
3 на сто от БВП. Това доведе до значително увеличение на държавния дълг, за да се финансират негативните дисбаланси
в бюджета. Крайно време е бюджетът на България да бъде планиран така, че предвидените държавни разходи да бъдат
финансирани единствено чрез приходите в него, посочват от АИКБ.
Работодателската организация смята, че балансирането на държавния бюджет през 2017 година е постижима цел, като
резерви могат да бъдат намерени в увеличаване на приходите посредством повишаване на събираемостта им и в
оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността им.
Към септември Министерството на финансите отчита излишък от 3,388 млрд. лева по консолидираната програма за 2016
година. Всъщност, важно е посочването на състоянието на държавния бюджет, за който оценката според налична, но
непълна информация, е за излишък около 900 млн. лева, твърдят от АИКБ.
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Международният валутен фонд при последната визита в България заяви, че очаква дефицитът в края на годината да бъде
около едно на сто от БВП, или около 900 млн. лева. Все още официалната позиция на Министерството на финансите е за
бюджетен дефицит към края на годината около 1,1 млрд. лева. Това означава натрупване на дефицит в размер на 1,8 до 2
млрд. лева само за трите месеца от октомври до декември, който изненадва с прекомерния си размер. Още повече, че
през 2016 г., за разлика от края на 2015 г., не се очакват големи плащания по изпълнени проекти, финансирани от
европейските фондове, което беше причината за ударно формирания през декември 2015 годишен дефицит за миналата
година, уточняват работодателите.
Основателни са опасенията за нерационално харчене на държавни средства при такива
кратки срокове (макар и в инвестиционни проекти, които вероятно са подготвяни и от
по-ранен етап, но не са обсъдени с бизнеса и обществото), респективно остава
впечатление за възможна обвързаност с настоящите президентски избори.
Очаква се безработицата през 2016 година средно да спадне до 8,1 на сто, с един
процентен пункт под миналогодишното равнище, а догодина да е 7,3 на сто, посочват
работодателите. През 2018 г. и 2019 г. безработицата ще е под 7 на сто според есенната
макроикономическа прогноза на Министерството на финансите. В АИКБ оценяват
прогнозата за равнището на заетост и безработица като реалистична, но
предупреждават, че тя може и да не се изпълни, ако държавата не се откаже от
административното вмешателство на пазара на труда.
АИКБ отбелязва, че темпът на нарастване на средномесечната заплата на наетите по
трудово и служебно правоотношение многократно превишава темпа на нарастване на
БВП и инфлацията. През миналата година средната работна заплата се е повишила със
7,9 процента, а за първите шест месеца на тази година се отчита увеличение със 7,3 на
сто, посочват от работодателската организация.
Асоциацията не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и
сигурност" и "Отбрана" както като абсолютни стойности, така и като относителен дял
спрямо БВП. Дори препоръчва редукцията на бюджетите на първостепенните
разпоредители в сектор "Вътрешен ред и сигурност", предвид неизвършените реформи
в сектора, които рефлектират в доказано неефективни и неефикасни разходи.
АИКБ категорично ще подкрепи увеличаване на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука". Работодателите
настояват акцентът в разходването на допълнителното финансиране да не е насочен само в увеличение на учителските
заплати и издръжката на образователните институции, а приоритетно към техническите университети, професионалното
образование, приложните научни изследвания, "защитените" професии и държавни стипендии, с ангажимент за
реализация на стипендиантите в страната.
Puls.bg
√ Подписването на КТД е пълен провал
Националното сдружение на частните болници и Сдружението на общинските болници нарекоха "пълен провал"
подписването на Колективния трудов договор между Министерството на здравеопазването и синдикатите в петък,
съобщава БНР. Д-р Николай Болтаджиев от частните болници и д-р Неделчо Тотев от общинските заявиха, че Реалните
доходи на най-ниско платените в сектора - медицински сестри, млади лекари и рехабилитатори всъщност ще станат пониски с въвеждането на фиксирани основни заплати, а средства за увеличаване на заплатите няма, заявиха Д-р Николай
Болтаджиев от часните болници и д-р Неделчо Тотев от общинските. В края на седмицата стана ясно, че Национално
представителните работодателски организации не са подписали колективен трудов договор. Националното сдружение на
частните болници, представлявано от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Сдружението на
общинските болници, представлявано от Българската стопанска камара, не са били поканени в преговорите по
Колективния трудов договор в Здравеопазването, посочиха д-р Николай Болтаджиев и д-р Неделчо Тотев. Според д-р
Тотев, Колективния трудов договор няма да доведе до увеличаване на работните заплати на медицинските специалисти в
общинските болници, защото те нямат средства за това, тоест ако се даде за заплати, трябва да се намали другаде
финансирането. В Министерството ние бяхме поканени на преговорния процес, понеже сме членове на Стопанската
камара. Едно е да искаш, друго е да можеш да го направиш, трето е да има откъде да вземеш, за да го направиш. Първо
се вдигат цените на клиничните пътеки. Въведоха лимитите. Ако вдигнем минималните прагове, те ще ударят много
сестрите, лаборантите, рехабилитаторите и младите лекари. Реалните им доходи ще паднат. Давайки пари за заплатите,
трябва да ги вземеш отнякъде. Колективният трудов договор не може да стане факт, ако една от трите в случая страни, не
го е подписала. Диалогът е скъсан, категоричен е д-р Николай Болтаджиев. Причините са, че фиксирането на основни
заплати е всъщност въвеждане на минимални осигурителни прагове, а това е неосъществимо, ако няма средства: Заплата
е функция на възможността на едно предприятие да изплаща тези заплати, а когато болниците трупат дългове как ще се
постигне до увеличение, пита още д-р Болтаджиев. Националното сдружение на частните болници е браншовият
представител на работодателите от АИКБ. За мен е много странно с какви детайли се разписват заплати на персонал в едни
търговски дружества и фиксират те.
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√ Подписаният договор между синдикатите и МЗ бил пълен провал
Като "пълен провал" определиха подписването на Колективния трудов договор между Министерството на
здравеопазването и синдикатите в петък от Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) и Сдружението на
общинските болници (СОБ).
Може не всички болници да имат пари за увеличение на заплатите. Може да нямат достатъчен ресурс.
Д-р Николай Болтаджиев от частните болници и д-р Неделчо Тотев - от общинските, заявиха пред БНР, че реалните доходи
на най-ниско платените в сектора - медицински сестри, млади лекари и рехабилитатори ще станат по-ниски с въвеждането
на фиксирани основни заплати. Пари за увеличаване на заплатите няма.
В подписаното в петък споразумението не са се включили от Национално представителните работодателски организации
и не са подписали колективен трудов договор.
Националното сдружение на частните болници, представлявано от Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ), Сдружението на общинските болници, представлявано от Българската стопанска камара (БСК), не са били поканени
в преговорите по Колективния трудов договор в Здравеопазването, посочиха д-р Николай Болтаджиев и д-р Неделчо Тотев.
Колективният трудов договор няма да доведе до увеличаване на работните заплати на медицинските специалисти в
общинските болници, защото те нямат средства за това, смята д-р Тотев. Ако се даде за заплати, трябва да се намали
финансирането за друго нещо.
Колективният трудов договор не може да стане факт, ако една от трите страни, не го е подписала. "Диалогът е скъсан",
категоричен е д-р Николай Болтаджиев. Причините са, че фиксирането на основни заплати е въвеждане на минимални
осигурителни прагове. Това е нереално, ако няма средства.
"Заплатата е функция на възможността на едно предприятие да изплаща тези заплати, а когато болниците трупат дългове
как ще се постигне до увеличение", пита още д-р Болтаджиев.
Агенция "КРОСС"
√ Да връщат ли пари на държавата студентите, които не остават в България?
Студентите държавна поръчка да са длъжни да останат да работят у нас за определен период от време, а онези, които
заминават за чужбина, да връщат парите за следването си - тази идея лансираха от бизнеса. Студентите обаче смятат, че
всеки млад човек би искал да се реализира в страната си, но само ако има необходимите условия и заплащане.
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, като данъкоплатци плащаме за
образование и кадри, от които икономиката има нужда.
Ние произвеждаме човешки ресурси. Идеята е този, който остава да остава като произведен национален ресурс с
държавни пари, да остава да работи за националната икономика. Който търси своя път навън, да бъде достатъчно добър
върне това вложение, което е направила държавата в него, коментира в дискусия по темата проф. Стати Статев - ректор на
УНСС.
Да връщат ли пари на държавата студентите, които не остават в България? - този въпрос зададе КРОСС на своите читатели.
39.6 % от тях са на мнение - да, младежите, напускащи страната ни, трябва да връщат парите, защото държавата инвестира
в тях.
13.4 % от участвалите в анкетата са на обратната позиция - "Не, защото всеки има право да се развива където и да е по
света"
Други 7.5 % смятат, че студентите не би трябвало да връщат парите, инвестирани в образованието им, защото те могат да
се върнат отново в България с опит, придобит в чужбина.
38.2 % от читателите на КРОСС предлагат казусът да се разреши като държавата обвърже стипендиите с трудови договори
у нас.
Стандарт
√ Бизнесът иска повече пари за наемане на кадри
В бюджет 2017 г.
Бюджетът на Националния план за действие по заетостта за 2017 г. трябва да се
увеличи, след като няколко години поред той e замразен на 73 млн. лв. За това
настоява Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) като мярка
за намаляване на безработицата и повишаване нивото на заетостта през
следващата година. През последните 4 години имаше драстично увеличение на
минималната работна заплата в страната с над 30%, което силно ограничи
възможностите за интервенции на пазара на труда от страна на държавата чрез плана за заетост, посочват от бизнес
организацията. От АИКБ предлагат фокусът на тези средства да бъде насочен към квалификация и преквалификация на
работната сила. С цел повишаване на нивото на заетостта от АИКБ настояват и за двустранно договаряне на минимални
месечни и почасови заплати по икономически дейности между бранщовите работодателски и синдикални организации,
като в същото време се премахне договарянето на минимални осигурителни доходи, както и доплащането за прослужено
време, или т.нар. класове. От АИКБ категорично се обявяват против планирания ръст на минималната заплата от 1 януари
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2017 г. от 420 лв. на 460 лв. Очакванията са това автоматично да увеличи средната работна заплата, а оттам да окаже натиск
за ръст и на възнагражденията на по-квалифицирания персонал. По този начин ще се намали конкурентоспособността на
бизнеса, посочват работодатели. АИКБ за пореден път се обявява и срещу продължаващото заплащане от страна на
бизнеса на първите три дни от обезщетенията при заболяване, както и срещу ползването на платен отпуск по време на
майчинство.
Мила Кисьова
Ipernik
√ Бизнесът иска увеличение на бюджета на Националния план за действие по заетостта за 2017 г.
Бюджетът на Националния план за действие по заетостта за 2017 г. трябва да се увеличи, след като няколко години поред
той e замразен на 73 млн. лв., смята Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) като мярка за намаляване
на безработицата и повишаване нивото на заетостта през следващата година.
През последните 4 години имаше драстично увеличение на минималната работна заплата в страната с над 30%, което
силно ограничи възможностите за интервенции на пазара на труда от страна на държавата чрез плана за заетост, посочват
от бизнес организацията. От АИКБ предлагат фокусът на тези средства да бъде насочен към квалификация и
преквалификация на работната сила.
С цел повишаване на нивото на заетостта от АИКБ настояват и за двустранно договаряне на минимални месечни и почасови
заплати по икономически дейности между браншовите работодателски и синдикални организации, като в същото време
се премахне договарянето на минимални осигурителни доходи, както и доплащането за прослужено време, или т.нар.
"класове". От АИКБ категорично се обявяват против планирания ръст на минималната заплата от 1 януари 2017 г. от 420
лв. на 460 лв.
Очакванията са това автоматично да увеличи средната работна заплата, а оттам да окаже натиск за ръст и на
възнагражденията на по-квалифицирания персонал. По този начин ще се намали конкурентоспособността на бизнеса,
посочват работодатели. АИКБ за пореден път се обявява и срещу продължаващото заплащане от страна на бизнеса на
първите три дни от обезщетенията при заболяване, както и срещу ползването на платен отпуск по време на майчинство.
Източник: standartnews.com

Важни обществено-икономическии политически теми
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
√ България и Виетнам разширяват стокообмена и стартират съвместни проекти
Повишаване на равнището на стокообмена между България и Виетнам договориха министърът на икономиката Божидар
Лукарски и министърът на индустрията и търговията на Социалистическа република Виетнам г-н Чан Туан Ан по време на
официалното посещение на министър Лукарски в Ханой, начело на официална и бизнес делегация. "Виетнам е
традиционен търговско-икономически партньор в района на Югоизточна Азия и потенциалът за търговия с нашата страна
е голям", заяви министър Лукарски на пленарната среща между официалните делегации на България и Виетнам в Ханой
днес. Министър Лукарски е във Виетнам по покана на колегата си г-н Чан Туан Ан. Целта на визитата е обсъждане на мерки
за активизиране на двустранните икономически отношения, представяне на бизнес климата и възможностите за търговия
с България и идентифициране на нови области на сътрудничество.
По време на срещата с министъра на индустрията и търговията на Виетнам г-н Чан Туан Ан министър Лукарски подчерта,
че традиционно добрите отношения от миналото трябва да се възстановят, като България може да е врата за виетнамските
стоки в ЕС. "Целта на посещението ми е да подкрепя на институционално ниво икономическите връзки между двете
държави", обяви той. Министър Лукарски посочи, че най-голям дял в износа на България за Виетнам заемат
медикаментите, инсектициди и хербициди, пшеницата, семена от слънчоглед и др. По думите му България има потенциал
и интерес в нарастване реализацията на продукти на фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроителна и
електротехническа продукция, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, селскостопанска
продукция и техника.
По време на проведена пленарна сесия между официалните делегации на двете страни бяха обсъдени перспективите за
производство и преработка на виетнамски стоки за износ за страните от ЕС, както и за създаване на смесени предприятия.
Двамата министри обмениха статистическа информация за развитието на двустранната търговия през последните години,
като изразиха общо становище за големия, но все още ненапълно реализиран търговско-икономически потенциал на двете
страни. Те потвърдиха поставената по време на Двадесет и третата сесия на българо-виетнамската смесена комисия главна
цел за трайно постигане на взаимен стокообмен над 100 млн. щ.д
На пленарното заседание бяха представени възможностите на страната ни като транспортен и логистичен център за ЕС.
Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони Стефан Стайков посочи, че компанията предоставя
възможности за инвестиции в производствена и логистичен дейност в 6 региона в страната. Изпълнителният директор на
пристанище Варна Петър Стефанов представи възможностите на порта по отношение превоза на товари, условията за
обработка, временно складиране и логистични услуг
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От страна на Министерство на земеделието съветникът на министър Танева Илиян Костов отправи предложения за
сътрудничество в животновъдството и по-специално в развъдната дейност, в отглеждането на буби за производство на
коприна, както и износа на пилешко и патешко месо. Също така беше заявено желание за производство на български
млечни продукти във Виетнам, тъй като страната ни има вече опит в това отношение на азиатския пазар в Япония и Китай.
Костов посочи, че са задействани процедурите за сертифициране на вноса и износа на селскостопанска продукция от и за
България и Виетнам.
От своя страна министър Ан заяви, че виетнамската страна има засилен интерес към посочените от българската страна
търговски, логистични и инвестиционни възможности, както и съвместно производство и експорт на български стоки и
продукти. Той предложи да се засили вноса на българския пазар на виетнамска продукция като ориз, кафе, плодове, кашу,
консерви.
В областта на енергетиката виетнамската страна прояви интерес към сътрудничество във сферата на възобновяемата
енергия, на оползотворяването на промишлени отпадъци, както в сектора на нефтопреработвателната промишленост и
преноса на енергия. В протокола от срещата бе отразено и желанието за сътрудничество в областта на хидро и
нисковъглеродната енергетика, както и обмена на опит в изграждането на инфраструктура, подготовката на кадри,
законодателство и регулации.
Двамата министри се договориха за създаване на работна група на експертно ниво, която да координира напредъка в
идентифицираните области на сътрудничество и да оказва подкрепа на бизнеса от двете страни при реализиране на
конкретни проекти и установяване на контакти.
На пленарното заседание беше подписан и Меморандум за сътрудничество между Българската банка за развитие /ББР/ и
Виетнамската банка за развитие /VDB/, като двете институции ще си сътрудничат в подкрепата на малки и средни
предприятия, развитието на земеделския сектор и износа на стоки и услуги между двете страни. Благодарение на
специалния си статут на държавни банки за развитие, ББР и VDB смятат, че взаимното им сътрудничество ще засили
търговията и икономическите отношения между България и Виетнам и ще повиши ефективността от използването на
техните ресурси. С подписания меморандум Българска банка за развитие разширява сътрудничеството си с банки от
региона, като до момента ББР е установила партньорски отношения с финансови институции от Япония, Китай, Корея,
Монголия.
Двамата министри откриха днес и бизнес форум в Ханой с представители на български предприятия и виетнамски
компании. Министър Лукарски посочи на форума, че българските компании имат потенциал да представят качествени и
конкурентни стоки и услуги на виетнамския пазар, както и да реализират съвместни проекти и инвестиции. "Подкрепяме
всяка конкретна бизнес инициатива с цел да помогнем на фирмите от двете страни по-добре да опознаят съществуващия
потенциал за ръст във взаимната ни търговия", каза още той.
Министър Чан Туан Ан посочи по време на бизнес форума, че Виетнам предлага много нови възможности за търговия и
инвестиции и изрази желание за засилване на икономическите и търговските отношения между двете страни. Той
подчерта традиционното приятелство и потенциала за развитие на бизнес отношенията. Министър Ан увери, че пазарната
икономика във Виетнам се развива, производството се обновява технологично, БВП и на износа във Виетнам също
нарастват с около 7%, което осигурява добри възможности за бизнес и търговия. Според него има големи перспективи за
обмен на селскостопанска продукция, на химическа и фармацевтична продукция, текстил, машиностроене и други
сектори. Виетнамският министър изрази увереност, че бизнесмените от двете страни ще са движеща сила за
активизирането на търговските връзки и реализирането на съвместни проекти.
През 2015 г. стокообменът между България и Виетнам е в размер на 93 млн. щ.д., като износът на България възлиза на 43
млн. щ.д., а вносът от Виетнам се равнява на 50 млн. щ.д. През първите седем месеца на 2016 г. двустранният търговски
оборот достига 61 млн. щ.д., от които български износ за 35 млн. щ.д. и внос от Виетнам за 26 млн. щ.д.
Агробизнесът
√ 8 млн. евро от Брюксел за фермерските пазари
Последните две-три години показаха, че нараства търсенето на качествени храни и българите са готови да платят за тях поскъпо. При зеленчуците като вкус и качество категорично се налагат родните сортове. При плодовете все още преобладава
вносът с изключение на черешите, ягодите, малините, прасковите и кайсиите.
Когато българските зеленчуци и плодове са отгледаниq както трябваq и са биологично чисти, те се продават между 50
стотинки и лев по-скъпо, но потребителите ги изкупуват почти безпроблемно.
Забелязва се и друга тенденция, родните производители се насочват към обособените фермерски пазари и пренебрегват
търговските вериги. Това важи в най-голяма степен за по-малките селскостопански производители, а за много
биопроизводители тези пазари са единствен шанс да представят продукцията си.
В страната вече действат десет такива пазара
някои от които са изградени с пари от Европейския съюз. Първият отвори преди три години в Пловдив. Последваха София,
Варна, Бургас, Плевен.
Фермерските пазари се места за среща на хората, които се стремят да консумират качествена храна, и тези, които я
произвеждат. На тези пазари освен плодове и зеленчуци се предлагат кисело мляко, сирене и кашкавал от краве, овче,
биволско и козе мляко, биопродукти, хляб с квас, пчелен мед и други храни от месо.
Като част от инициативата за свързване на малките местни ферми и производители с потребителите на 4 юли в
експоцентър "Флора" в Морската градина на Бургас бе открит временен фермерски пазар, на който своя продукция
предложиха 20 производители от Бургаския регион - зеленчуци, плодове, странджански мед, вино и месни продукти.
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Първият фермерски пазар в морския град е известното "Славейково пазарче", където всяка неделя от 15 до 20 часа си
даваха среща селскостопански производители и потребители. След няколкомесечно прекъсване неговата дейност бе
възстановена на 4 септември тази година.
Временен фермерски пазар беше открит в края на август пред Министерството на земеделието и храните (МЗХ), а
столичният кмет Йорданка Фандъкова обеща на производителите да се намери подходящото място тази инициатива да се
превърне в седмична. Ще бъдат изградени павилиони, които да работят и през зимата.
Организирано всяка сряда производители предлагат своя продукция на пазара "Иван Вазов", както и на пазарите "Борово"
и на Римската стена. Столична община дори е разработила проект за реконструкция на тези три софийски пазара и
освобождаването на повече пространство за фермерски стоки и по-добър инвентар.
Съвсем скоро предстои изграждането на такива специализирани търговски обекти в Пловдив (втори за града), Стара Загора
и Ловеч. Крайната цел е до края на 2020 г. такива пазари да има във всичките 28 области на страната.
Еврофинансирането
По новата Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. са планирани 8 млн. евро за изграждане на фермерски
пазари и обединения на производители по
мярка 19 "Сътрудничество", която ще бъде пусната догодина. Субсидията ще е 50% от разходите. По нея ще се
кандидатства за т.нар. къси вериги за доставка, които допускат само 1 посредник между производителя и потребителите
или за "местни пазари", които са в радиус до 75 км от фермите.
Обединението ще получава средства на две фази - подготвителна и същинска. Ще се отпускат средства за маркетингов
анализ, подготовка на бизнес и инвестиционен план, стимулиране на интерес и разширяване на състава от фермери,
наемане на офиси и реклама. Обединението ще може с получената субсидия да наеме персонал за продажбите на пазара,
за да имат време фермерите да работят в стопанствата си.
С приоритет ще бъдат проекти в планински райони, малки стопанства, обединени производители за производство и
преработка на плодове и зеленчуци, както и за животински продукти. При късите вериги продуктите ще може да се
доставят и по интернет.
Друг възможен начин за финансиране е мярката за пазарна подкрепа чрез оперативни инвестиционни програми. По тях
ще се кандидатства с приложен бизнес и инвестиционен план, план за популяризиране, предварително подписан договор
за създаване на обединението, в който се разписва кой какви ангажименти ще има.
Сдружаване на производители
По данни на МЗХ в България към 1 септември 2016 г. действат 38 организации на производители, като организираността
помежду им достига 6% от всички земеделски производители в страната. "Именно чрез тези организации по различни
европейски инструменти за финансова подкрепа може да се реализират още нови инициативи за изграждане на
фермерските пазари", категорична е министър Десислава Танева. Независимо от трудностите в сектор "Земеделие" по
нейните думи в страната нараства производството във всички аграрни отрасли благодарение на направените промени в
политиките за подпомагане в последните две години и по обвързаната подкрепа на плодове, зеленчуци и животни.
Най-съществен ръст от МЗХ отчитат при традиционните храни, които българският потребител търси, каквито са плодовете,
зеленчуците, млечните и месните продукти. "Това е посоката, в която трябва да продължим да се развиваме, за да може
потребителят да има избор от българската храна, а фермерските пазари са едно от местата за доставка на такава храна",
подчерта Десислава Танева.
Разликата с общинските пазари
Общинските пазари функционират, като отдават под наем павилиони или маси и провеждат търгове за тях. Спечелилите
търговете продават постоянно на тези павилиони/маси и се стремят да уплътнят времето – работят всеки ден по много
часове. Тези пазари се управляват от акционерни дружества, вписани в Търговския регистър.
Моделът на фермерските пазари е по-различен, стана ясно на специализирана дискусия по темата, организирана от
столичен седмичник. Повечето от обособените фермерските пазари в общините се организират от хранителни
кооперативи за алтернативни търговски модели – "Хранкооп". Те всъщност са операторите на тези пазари, които се
провеждат в определен ден от седмицата.
Поканените производители заплащат процент от оборота за деня, като събраните такси се използват за плащането на наем
на общинския пазар, в чиито рамки се провежда фермерският. Организацията оператор има грижата да подбира
участниците във фермерските пазари и да рекламира тяхната продукция сред гражданите.
Качеството и безопасността на предлаганата продукция се гарантира чрез лични посещения при производителите, както и
от лабораторни изследвания.
От фондация "Биоселена", които имат опит в организирането на директни продажби на фермерски храни и координират
българско-швейцарския проект "За Балкана и хората" в подкрепа на производители от "Натура 2000" в Централна и
Западна Стара планина да изградят и регистрират обекти за преработка във фермите си и да продават директно продуктите
си на потребителите, имат малко по-различно виждане за бъдещето на фермерските пазари. Тяхната концепция е за т. нар.
мобилни пазари, която предвижда фермерите да идват на определено място в града един или два пъти седмично и да си
продават стоката от собствени подвижни или преместваеми щандове. Според д-р Стоилко Апостолов, който е и
координатор на проекта "За Балкана и хората", такива места биха могли да бъдат пешеходни улици, паркове, алеи и
площади. Великденски фермерски пазар бе организиран на 24 април т.г. пред храм-паметника "Александър Невски". Д-р
Апостолов смята, че с малки изключения общинските зеленчукови пазари в сегашния им вид не са подходящи за тази цел.
Баланс на предлагането
По отношение на стоките стремежът е към балансирано предлагане. Според наблюденията на "Хранкооп" млечните и
пчелните ферми могат много бързо да разширят асортимента си от продукти, докато процесите при производителите на
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плодове и зеленчуци са доста по-бавни и трудни, плюс съществуващия риск за реколтата. Затова и 60% от предлаганата
продукция на фермерските пазари са пресни плодове и зеленчуци, мляко и месо, 25% са преработените продукти –
изсушени плодове, билки, сиропи, и 15-20% други стоки, най-често кухня и готова храна. Всички кухни са регистрирани и
ползват продукти от другите участници във фермерските пазари.
Освен Закона за храните и два подзаконови нормативни акта регламентират дейността на производителите. Със
специалната Наредба 26 за директните доставки на храни от фермите на министъра на земеделието и храните бяха
променени изискванията към дребните производители, като им се осигури по-лесен достъп до пазара, без да се занижава
контролът на предлаганата от тях продукция. Наредба 4 от 2008 г. пък определя реда за директните продажби от фермите.
"Създаването на постоянни фермерски пазари е една от идеите, които производители и потребители отправят към МЗХ
при провеждането на кампанията в подкрепа на българските производители "Подкрепяме българското", заяви в Сливен
на 24 септември министър Десислава Танева, която откри фермерско изложение в Сливен, което е част от Фестивала на
Стоте войводи, който се провежда за втора поредна година в града под Сините камъни. На него 30 фирми от региона
представиха в Градската градина собственото си производство. В шатрите бяха изложени тестени и сладкарски изделия,
месни и млечни продукти, вино и спиртни напитки, гъби, плодове и зеленчуци. На всеки посетител бе дадена възможност
да опита продукцията.
Във всеки областен град кампанията "Подкрепяме българското", която стартира преди година, получава подкрепата на
местните власти. Нейната цел е да се покаже на потребителя, че българският производител предлага повече, покачествено, с по-висока експортна ориентираност продукция, която потребителят избира освен заради цената, но и по
чисто национален мотив. "Срещите и със земеделските общности, и с потребителите преминават изключително добре.
Има предложения да подкрепим създаването на постоянни фермерски пазари, които са много популярни на Запад.
Надявам се в тази посока да се развие кампанията и да се направят такива пазари, които са отдавна популярни в Европа",
посочи Десислава Танева в Сливен.
Боряна Семкова
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