Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
bgonair.bg
√ Иновациите-лост за укрепване на общността
Интервю с Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ по повод
конференцията "Образование и бизнес-Устойчиви общности", организирана от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria
на 21 ноември 2016 в София.
Как определяте устойчивата общности?
- Като човек на точните науки и на техниката, ще се опитам да Ви дам прецизен отговор.
На първо място общност е група индивиди, които имат връзка помежду си; част от по-голяма група, която надхвърля
границите на семейството; обикновено са групирани по време, интерес, място или някакъв друг признак и (последно, но
може би най-важно по значение) имат споделени ценности, сплотени са и са със силно чувство за групова отговорност.
Според това определение, АИКБ (или ако предпочитате – предприемачите, мениджърите и работодателите, компаниите,
на които са обединени в АИКБ) е една общност.
В областта на индустриалните отношения акцентът попада върху други страни на понятието „устойчивост“:
предотвратяване на конфликти (в това число на колективни трудови спорове); управление на кризи; изграждане на
доверие между партньорите; върховенство на закона; социален диалог на национално ниво и на ниво ЕС, а в определена
степен - и на глобално равнище чрез работата в Международната конференция по труда; повишаване на жизненото
равнище; поддържане на устойчиви публични финанси.
Тези акценти бяха във фокуса Пакта за стабилност и растеж, който беше подписан между представителните организации
на социалните партньори и изпълнителната власт в навечерието на приемането ни в Европейския съюз.
Така че устойчивата общност може да се определи един път като общност, която е устойчива в системно и структурно
отношение, и втори път, като общност, сред чиито приоритети са изброените по-горе акценти. От тази гледна точка, АИКБ
определено е една устойчива общност, готова да съдейства за създаването и поддържането и на други устойчиви
общности.
Как Асоциацията на индустриалния капитал в България създава устойчиви връзки?
- Устойчивите връзки се създават точно в хода на работата ни за общността. Безспорно всичко започва от съществуването
на една общност първоначално по формален признак, която след това се трансформира в здрава и жизнена общност. Тук
имам пред вид началото на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), която беше създадена като
сдружение на публичните компании, на компаниите, които се котират на фондовата борса.
Както знаем, жизнената общност е онази човешка група, която „поддържа богатство от връзки и отношения вътре в себе
си и с други групи“.
Ако приемем дефиницията, предлагана от Харалан Александров за „здрава общност“, то това е общност, която „насърчава
развитието на всеки от своите членове, като предоставя многообразие от възможности на индивидите да реализират себе
си чрез приноси към благополучието на групата“. Следвайки тези характеристики, ние можем да кажем, че АИКБ се оформя
като жизнена и здрава общност, точно в рамките на своята работа в интерес на членовете на общността.
Първоначално беше извършена много сериозна работа за оформянето на законовата база на фондовата борса и на
капиталовия пазар в България.
АИКБ работи много сериозно за създаването на етични кодекси, на кодекси за добро управление и за прилагането на други
подобни добри практики в България. Тази работа се увенча с успех, беше оценена позитивно от бизнеса, което доведе до
втория етап на разширяването на АИКБ – превръщането й в национално представителна работодателска организация на
производствения сектор, на реалната икономика. Това вече е много по-широкообхватна общност, далече надхвърляща
границите на публичните компании, които се котират на фондовата борса.
В продължение вече на двадесет години работим изключително последователно и упорито в защита на интересите на
производителите от реалната икономика.
Работим и по отношение на законодателната база, и по отношение на прилаганите управленски практики, и по отношение
на лансираните стратегии и политики. Ние в АИКБ полагаме системни усилия, за да не оставим без реакция нито един
законодателен текст или акт на изпълнителната власт, който има някакво отношение към бизнеса, към индустрията и към
образованието – било то професионално или висше.
Нашето участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), в Националния съвет за насърчаване на
заетостта (НСНЗ), в Надзорния съвет на НОИ и в още над 40 тристранни и многостранни органа, в които се осъществяват
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индустриалните отношения в България, очертава формалната, законово установена рамка на работата ни в интерес на
общността.
Така се стигна до третото разширяване на обхвата на общността АИКБ.
От 2012 г. насам АИКБ защитава дейно интересите и на микро-, малките и средните предприятия у нас. Същностно това
става чрез заеманите позиции, защитаваните политики и преследваните средносрочни цели.
Формално това стана чрез интегрирането на няколко сдружения на малки и средни предприятия в структурата на АИКБ,
сред които сме длъжни да споменем „Произведено в България“, Българската асоциация на малките и средните
предприятия и Сдружение за защита на българските производители и търговци, както и редица браншови организации,
които представляват изцяло малки и средни предприятия.
Точно работата по защита на интересите на членовете на общността и нейното относително добро огласяване в публичното
пространство довежда до създаване на наистина устойчиви връзки между членовете на общността.
АИКБ е много устойчиво „сдружение в общността“.
Ние не се поколебахме да отидем дори и на открита конфронтация с институции и публични личности, когато интересите
на общността бяха брутално накърнени, какъвто беше случаят с цените на електроенергията за индустрията и ценовата
добавка „Задължение към обществото“. Такава беше реакцията ни и при опитите за ерозиране на капиталовите стълбове
в пенсионната система.
Какви конкретни планове имате за развитието на общността, в която работи вашата организация?
- Експертите твърдят, че състоянието на социалния капитал в една общност се оценява по четири основни белега:
- доверието между членовете на общността;
- наличието на споделени ценности в общността;
- наличието на капацитет за сътрудничество в името на дългосрочни цели на общността;
- способност на общността да мобилизира ресурси за социално участие чрез устойчиви мрежи в общността.
За нас е от изключително значение АИКБ да се развива положително и в четирите изброени направления.
Ние няма да спрем своя постоянен мониторинг на законодателството, на решенията на изпълнителната власт и на
провежданите политики. Ще продължаваме да ги анализираме, да даваме своите оценки, да даваме конструктивни
предложения за подобряването им от гледна точка на развитието на бизнес средата. Когато става дума за напълно
неприемливи действия и няма чуваемост – ще протестираме, така като вече сме показали, че можем.
Основно направление в работата ни ще продължи да бъде борбата с неформалната, сива икономика – от измерването й с
инструментите, които сме изработили и използваме вече години на ред, до правенето на всякакви по-конвенционални и
откровено иновационни предложения за ограничаването й. АИКБ има важен принос за въвеждането на т. нар.
„еднодневни трудови договори“, с които сивият сектор в зеленчукопроизводството и овощарството намаля. Сега е време
да направим крачка напред – да въведем заплащането чрез ваучери с авансово платени данъци и да намалим рязко
бумащината, възникнала около еднодневните трудови договори.
Какви са проблемите, които срещате при изпълнението й?
- Най-големият проблем са опитите на някои от участниците в индустриалните отношения и в социалния диалог да
превърнат тези процеси във формални „упражнения“. Няма какво да бъдем дипломатични – тези постоянни
попълзновения идват най-вече от страна на изпълнителната власт, която няма нищо против да се гордее с много добре
институционализираният ни социален диалог и с отлично структурираните ни индустриални отношения, но само
теоретично, а на практика никак не обича социалните партньори да си „пъхат носа“ във важните неща.
Примерно във въпросите, свързани с управлението на дълга.
Този подход е много по-разрушителен от проявяваната понякога консервативност и нежелание за каквито и да са промени
в дадени области от страна на синдикатите.
Смятате ли, че изкуството, спорта, младежките инициативи допринасят за създаването на устойчиви общности?
- Да, категорично.
По този начин може да се допринесе много за създаването на сцепление, на „кохезия“ в общностите.
Ние също търсим подобни подходящи лостове за укрепване на общността – най-вече в областта на иновациите и
развитието на човешките ресурси.
Съвсем наскоро подкрепихме първото издание на конкурса-изложение „Младежко техническо творчество“, чийто
домакин беше град Горна Оряховица. Това първо по рода си за България събитие от 25 г. насам беше организирано от
инициативен комитет, включващ Фондация „Милен Григоров”, НТС за Великотърновска област и фирми от региона, както
и със съдействието на Община Горна Оряховица. С него се постави ново начало на прегледите на младежкото техническо
творчество в страната.
В конкурса-изложение участваха ученици, студенти и младежи, които работят във фирми, използващи иновативни изделия
и технологии. Областите, в които се състезаваха, бяха мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника,
роботика, приложна механика. Участниците се представиха с полезни модели, конструкции, изделия, макети,
инструменти, софтуер и машини. В крайна сметка, участваха над 60 творчески колектива от училища, техникуми,
университети, предприятия и компании, ученици, студенти и младежи от цялата страна. Участие взеха и екипи от БАН и
Фондация „Университет за деца”.
Какви според вас са бъдещите предизвикателства, които ще срещаме в тази област?
- Предизвикателствата са не само бъдещи, те са и настоящи. Има една забележителна и едновременно с това доста
песимистична книга на Зигмунт Бауман – „Общността. Търсене на безопасност в несигурния свят“.
В нея се пледира, че в наше време е загубена сигурността, която е била същностна и възлова характеристика на
предмодерната общност. Според Бауман с настъпването на модерната епоха, човекът „отвоюва“ пространство за
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свободната си, автономна човешка воля. Още по-точно, процесът на самото отвоюване на свободата се обозначава като
„модерност“. Свободата обаче означава и поемане на риск, при това риск, който е несъизмеримо по-голям сравнено с
блажените времена на предмодерната епоха. Свободата води до риск, рискът ерозира сигурността, а това руши общността.
Разбира се, това са общотеоретични разсъждения и спекулации, но действително духът на времето не благоприятства
изграждането на общността или на общностите. В миналото, обединяването на хората около общи ценности и общи цели
е било много по-лесно, отколкото днес.
Отделен въпрос е, че днес все по-трудно се прокарва границата между почтената защита на интереса на общността и
нерегламентираното лобиране.
Така че поне за сега тенденциите в обществото вещаят полагането на все по-големи усилия за защита на интересите на
общностите (в това число и на бизнес общността), като и за самото запазване на целостта на тези общности. Свободата
води до риск, рискът ерозира сигурността, но дали това руши общността или я сплотява?
Investor.bg
√ В. Велев: Борбата срещу сивата икономика остава приоритет за АИКБ
Време е да намалим рязко бумащината около еднодневните трудови договори, казва председателят на
работодателската организация
Основно направление в работата на АИКБ ще продължи да бъде борбата с неформалната, сива икономика. Това коментира
в интервю за Bulgaria ON AIR Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Коментарът е по повод конференцията "Образование и бизнес - устойчиви общности", организирана от Bulgaria ON AIR и
Bloomberg TV Bulgaria на 21 ноември 2016 в София.
Васил Велев допълва, че АИКБ има важен принос за въвеждането на еднодневните трудови договори, с които сивият
сектор в зеленчукопроизводството и овощарството по негова оценка е намалял. „Сега е време да направим крачка напред
– да въведем заплащането чрез ваучери с авансово платени данъци и да намалим рязко бумащината, възникнала около
еднодневните трудови договори“, предлага той.
Велев критикува изпълнителната власт, която, по негова оценка “няма нищо против да се гордее с много добре
институционализирания ни социален диалог и с отлично структурираните ни индустриални отношения, но само
теоретично, а на практика никак не обича социалните партньори да си „пъхат носа“ във важните неща. Примерно във
въпросите, свързани с управлението на дълга“.
„Този подход е много по-разрушителен от проявяваната понякога консервативност и нежелание за каквито и да е промени
в дадени области от страна на синдикатите“, твърди той.
„Предизвикателствата са не само бъдещи, те са и настоящи...Действително, духът на времето не благоприятства
изграждането на общността или на общностите. В миналото обединяването на хората около общи ценности и общи цели
е било много по-лесно, отколкото днес. Отделен въпрос е, че днес все по-трудно се прокарва границата между почтената
защита на интереса на общността и нерегламентираното лобиране“, коментира Велев.
Той смята, че сега тенденциите в обществото вещаят полагането на все по-големи усилия за защита на интересите на
общностите (в това число и на бизнес общността), като и за самото запазване на целостта на тези общности.
Стандарт
√ Работодателите искат партиите да не изпадат в популизъм за бюджета
Осигурете приемственост в работата на изпълнителната власт, зоват КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП
"Искаме стабилност, политическите сили да не изпадат в популизъм". С този призив към партиите и държавните
институции излязоха вчера трите национално представителни организации на работодателите у нас - КРИБ, АИКБ и БСК. В
обръщение, адресирано и до гражданите, те изразяват "надежда, че в рамките на консултациите между сегашния и
новоизбрания президенти, както и между парламентарно представените политически сили ще бъде сформирано
компетентно и дейно служебно правителство, което ще осигури приемственост в работата на изпълнителната власт и ще
успее да проведе коректни избори и България ще защити репутацията си на устойчива демокрация".
Проведените избори за президент на Република България доведоха до оставка на правителството и вероятно предсрочни
избори.
Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента г-н Росен
Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент - г-н Румен
Радев, констатират най-големите работодатели. И заявяват: "Бихме желали техният пример да бъде последван от
политическите сили, които да се придържат към трезво и зряло държавническо поведение и осигуряване на нормален
преход".
КРИБ, АИКБ и БСК приветстват своевременното сезиране на Конституционния съд от страна на президента, което би
трябвало да даде пълна яснота за чисто техническата страна на прехода в управлението при изтичащ мандат на държавния
глава и насрочване на предсрочни парламентарни избори.
"Президентските избори не са избори за Народно събрание. Администрацията да продължи да работи, а не да спира,
защото икономиката не може без ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация", заявяват
работодателите. Бизнесът настоява да бъде осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в
икономиката на страната, поддържането на стабилен икономически климат, така че да бъде съхранена крехката тенденция
на икономически подем.
3

За приемственост във властта, стабилност в управлението, а от там и в икономиката на страната, призова вчера в
декларация и БТПП. "Разчитаме, че работата на Народното събрание, особено в частта за приемането на бюджета няма да
се отклони от приетата вече рамка. Не желаем да бъдат допуснати отклонения, които ще попречат на тези, които са
спечелили доверието на избирателите да го реформират (бюджета) в съответствие с приоритетите, заради които са
получили подкрепата на избирателите", обяви БТПП.
Investor.bg
√ Социалната комисия на НС не прие бюджета на общественото осигуряване
Депутатите се разединиха по заложените параметри и дадоха заявка за поправки до второ гласуване
Парламентарната комисия по труда и социалната политика отхвърли проекта за бюджет на Държавното обществено
осигуряване (ДОО) за 2017 г.
Проектът за бюджет на ДОО за догодина предвижда увеличение на пенсионната осигурителна вноска, „замразяване“ на
обезщетенията за майчинство и за безработица, запазване на размера на максималната пенсия, увеличаване на пенсиите
с 2,4% и повишаване на възрастта и стажа за пенсиониране.
От БСП заявиха, че до второ четене ще внесат редица поправки в проекта, същото посочи и Димитър Танев от
Реформаторския блок.
Димитър Байракторов от Патриотичния фронт заяви, че няма да подкрепи проекта за бюджет, защото е „бюджет на
кражбите и тоталното източване на социалната система“. Той поиска пълна ревизия на инвалидните пенсии, като посочи,
че и догодина план-сметката залага ръст на инвалидните пенсии. Според него всеки втори пенсионер е инвалид.
Байрактаров посочи, че е мит, че системата няма пари за общо увеличение на пенсиите и е умишлено създадена схема за
кражба на милиарди.
Георги Гьоков от БСП също разкритикува проекта и обясни, че не го подкрепя, защото не е социално ориентиран. По думите
му този бюджет утвърждава бедността и дестабилизира фондовете на Националния осигурителен институт (НОИ). Според
него бюджетът трябва да генерира осигурителни права, а предложеният генерира бедност и социално изключване. Той
прогнозира, че с предложения проект бедността към края на следващата година ще се увеличи.
Гьоков изтъкна обаче, че увеличението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ е правилен ход. Той обаче попита защо
това се прави с такава символична стъпка и защо за поредна година се „замразява“ размерът на максималния
осигурителен доход и почти всички социални плащания. До второ четене ще внесем редица поправки, посочи Гьоков като
позиция на БСП в комисията.
Хасан Адемов от ДПС заяви, че дори да не бъде приет бюджетът на ДОО, няма драма. По думите му няма опасност
пенсионери да не получат пенсиите си или пък да не бъдат получени обезщетения. Единственото, което може да се случи,
е да не се увеличат пенсиите със заложения процент и да не се увеличи пенсионната вноска, което пък няма да доведе до
ръст на приходите на НОИ.
Работодателите в лицето на Васил Велев от АИКБ одобриха основната рамка на предлагания бюджет. Велев остана
недоволен, че остава нерешен въпросът с реформата в ТЕЛК, както и трите дни болнични да се плащат от работодателя.
Той обаче изрази удовлетворението си, че минималните осигурителни доходи няма да се увеличат служебно.
Димитър Бранков от БСК също подкрепи замразяването на максималния осигурителен доход, но подчерта, че сега не е
моментът за ръст на осигуровките.
Лаконично президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов каза, че има и добри постановки в предлагания проект, като
визира промените за майките, които ще имат право да се върнат по-рано на работа.
pariteni.bg
√ Предизборните пазарлъци по бюджета започнаха
БСП иска да падне плоският данък, Патриотичният фронт - минимална пенсия от 300 лв.
Предизборните пазарлъци по бюджета за догодина тръгнаха ден след като правителството се отказа да оттегля проекта.
Вчера повечето комисии в парламента приеха финансовата рамка, след като министрите в оставка защитиха заложените
бъдещи харчове. Така днес проектобюджет 2017 влиза в пленарна зала на първо четене.
БСП и ДПС не подкрепят проекта, против се изказват и от Патриотичния фронт. Но с гласовете на ГЕРБ и Реформаторския
блок проектът може да получи одобрение. Докато обаче подкрепящите бюджета за 2017 г. управляващи
предупреждаваха, че дебатът не бива да става арена на политическа агитация, противниците му започнаха да поставят
условия. БСП ще подкрепи бюджета само ако падне плоският данък, обяви например пред Медиапул червеният депутат
Румен Гечев. От ПФ поискаха 300 лв. минимална пенсия.
В регионалната комисия депутатът от БСП Дора Янкова открито призова да се намери начин да се отпуснат пари за
общинските пътища.
"Ще се въздържа от подкрепа на бюджета. Това е и позицията на парламентарната група на БСП. Но ако се обединим около
искането на общините за пари за пътищата, ще го подкрепим", постави условие Янкова.
"В един бюджет винаги има буфери, но след като вече се чуха заявки за минимална пенсия от 300 лв., как да удовлетворим
исканията, които ще валят от различни посоки", отсече Александър Ненков от ГЕРБ.
Докато вървяха заседанията на комисиите, лидерът на БСП Корнелия Нинова проведе консултации с отделни партии в НС
- именно след една от тези срещи Красимир Каракачанов от ПФ заяви, че е "дискутирана идеята пенсията да стане 300 лв.".
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На свой ред председателят на регионалната комисия Найден Зеленогорски също предупреди, че "такава политическа игра
с бюджета и страховете на хората няма да донесе позитиви на партиите".
Според Добрин Иванов от АИКБ бюджетът е добре сметнат като приходи и разходи, притесненията на бизнеса обаче са
от политическите сътресения в сегашната обстановка:
"Практиката сочи, че бизнес средата се влошава, администрацията намалява темпото, обществените поръчки се бавят,
разходите ще се лимитират, ще се забавят плащанията от ЕС. Липсата на свеж ресурс за бизнеса означава липса на пари
за инвестиции, както и ниско потребление". Иванов не вижда реформи в разходната част и попита как по-високите
заплати на учителите ще дадат по-качествено образование.
"В частта за отбрана харчовете могат да се преосмислят. А по отношение на санирането не виждаме никакви отчетени
ползи досега - спестена енергия от санираните блокове, намалени парникови газове. По-добре е да се върви към
нисколихвено финансиране, отколкото към безвъзмездно", категоричен беше и Димитър Бранков от БСК.
Димитър Байрактаров от ПФ беше загрижен за добрите резултати в туризма, където парите за реклама за догодина били
малко. На свой ред, министърът на туризма Николина Ангелкова заяви, че притесненията й са за изтичащите договори по
30 концесии на плажовете. Според нея ако министерството остане със стария нисък бюджет, дирекцията за концесиите
оставала без пари и имало риск за идния летен сезон.
Финалният акорд постави шефът на икономическата комисия Петър Кънев (БСП), който подкрепи управляващото
мнозинство в това, че бюджетът е "консервативен и изпълним", но добави, че е правен от хора, които си отиват, и
"предвижда стари изтребители". Освен това заложеният ръст на икономиката от 2.5% не предвижда България да догони
съседите или бивши соцдържави - Румъния залага 6%, а Чехия и Полша - около 5%.
Образование
В просветната комисия най-силно бе критикуван бюджетът за БАН за догодина - той се увеличава с 5 млн. лв., но средствата
ще стигнат единствено за увеличението на минималната заплата от 1 януари 2017 г. След препирни по темата Борислав
Великов от РБ коментира, че между 1-во и 2-ро четене ще "търсим обосновка за увеличаване на заплатите в БАН и
Селскостопанската академия".
news.bg
√ 300 лв. минимална пенсия сега е абсурд, скочиха синдикати и работодатели
Увеличението само на минималната пенсия до 300 лева крие рискове и ще доведе до негативни последици. Около това
мнение се обединиха работодатели и синдикати в студиото на предаването "Денят започва" по БНТ.
Припомняме, че искането за 300 лв. минимална пенсия е на патриотите. Те са го заявили по време на разговори с лидера
на БСП Корнелия Нинова. Още вчера и синдикати, и икономисти бяха категорични, че искане за 300 лева пенсия сега е
популизъм и не може да се изпълни.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, че увеличението не може да стане бързо, тъй като е обвързано с
много елементи и трябва да бъде запазен балансът.Той подчерта, че ако увеличението стане бързо и изведнъж, ще
съсипе целия резултат и да се смачка масивът, който е под пенсиите. Три са източниците, от които може да се черпи, за
да се стигне до ръст на пенсията - увеличение на осигурителната вноска, увеличаване на публичните средства и от
доброволното пенсионно осигуряване.
Димитър Манолов посочи, че ако осигурителната вноска бъде увеличена със 7 процентни пункта нещата ще си дойдат по
местата. Това обаче не може да стане сега. Този, който иска да увеличава пенсиите, трябва да го направи в по-разтеглен
времеви график. Най-нормалният начин за увеличаване на пенсиите, е увеличение на заплатата. Това всичко иска
цялостна политика, обясни синдикалистът.
Самият той не споделя тезата за стимул в осигуряването. Там трябва да има принуда. Например при 20-годишния
работник принудата е здравословна, защото няма как да го убедиш, че трябва да се осигурява, за да получава пенсия
след 40 години.
От своя страна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев предупреди, че ако се увеличи
само минималната пенсия и тя доближи средната, още на следващия ден хората ще се демотивират да се осигуряват
на реалната стойност. Велев обясни, че в този случай те ще се чудят защо трябва да внасят осигуровки за реалната си
заплата, при положение, че някой, който се е осигурявал на минимална заплата или не се е осигурявал изобщо,
получава почти същата пенсия.
Васил Велев подчерта, че за да не се стигне до подобна демотивация, трябва да бъдат увеличени всички пенсии. Той е
изчислил, че ако се увеличат всички пенсии, са нужни 3,6 млрд. лева, които няма откъде да се вземат. Увеличението
на пенсиите може да стане с ръст на икономиката. Увеличението на заплатите и на осигурителния доход са пътят за
по-високи пенсии.
Велев обърна внимание, че има еволюция в исканията за пенсиите, тъй като преди е имало предложения
минималната пенсия да е 500 лева, а минималната заплата 1000 лева. Било ясно, че това няма как да стане.
Относно бюджета, Васил Велев предупреди, че имаме нова ситуация, в която държавата е спряла да работи. При
неработеща държава инвестициите се забавят. Той смята, че три години поред имаме дефлация и от тази гледна точка
ако се запази тазгодишният бюджет, една дванадесета няма да е толкова голям проблем.
Като плюс от неприемането на бюджета той открои факта, че няма да започнат да се правят разходи за покупка на
въоръжение. По думите му ще се сключат едни договори за въоръжение, което впоследствие ще разберем, че не ни е
нужно. Васил Велев направи сравнение с реакторите за АЕЦ "Белене".
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Той е категоричен, че в този парламент не трябва да се водят дебати с оглед на подхранване на предизборни
кампании.
news.bg
√ Обръщение на НПРО до политическите сили, държавните институции и гражданите
Национално представителните работодателски организации излязоха с отворено писмо до всички държавни институции
във връзка със създалата се политически ситуация след проведените избори за президент и подадената оставка на
правителството. Работодатилите приветстват намеренията на президента г-н Росен Плевнелиев, демонстрирал готовност
да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент - г-н Румен Радев и призовават политическите сили
да направят същото. Според АИКБ, БСК и КРИБ президентът своевременно е сезирал Конституционния съд за чисто
техническата страна на прехода в управлението при изтичащ мандат и предсрочни парламентарни избори. Изразяваме
надежда, че в рамките на консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и между парламентарно
представените политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно правителство, което ще осигури
приемственост в работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни избори и България ще защити
репутацията си на устойчива демокрация. "Ние искаме стабилност. Призоваваме политическите сили да не изпадат в
популизъм", посочват работодателите и изискват администрацията да продължи да работи, защото икономиката не
може без ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация.
359news.bg
√ Работодателите се разтревожиха от сигналите на политическите партии
ОБРЪЩЕНИЕ на Национално представителни организации на работодателите до политическите сили, държавните
институции и гражданите
Уважаеми сънародници,
Проведените избори за президент на Република България доведоха до оставка на правителството и вероятно
предсрочни избори.
Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента г-н Росен
Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент – г-н Румен
Радев. Бихме желали техният пример да бъде последван от политическите сили, които да се придържат към трезво и
зряло държавническо поведение и осигуряване на нормален преход.
Ние приветстваме и своевременното сезиране на Конституционния съд от страна на Президента, което би трябвало да
даде пълна яснота за чисто техническата страна на прехода в управлението при изтичащ мандат на Държавния глава и
насрочване на предсрочни парламентарни избори.
Изразяваме надежда, че в рамките на консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и между
парламентарно представените политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно правителство,
което ще осигури приемственост в работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни избори и България
ще защити репутацията си на устойчива демокрация.
Ние искаме стабилност. Призоваваме политическите сили да не изпадат в популизъм. Президентските избори не са
избори за Народно събрание. Администрацията да продължи да работи, а не да спира, защото икономиката не може без
ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация.
Нека да бъде осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в икономиката на страната,
поддържането на стабилен икономически климат, така че да бъде съхранена крехката тенденция на икономически
подем.
vevestii.bg
√ Работодателите призоваха политиците за приемственост и стабилност
Не изпадайте в популизъм, икономиката не може без ежедневната работа на компетентна и надпартийна
държавна администрация, пишат в отворено писмо до институциите.
Национално представителните работодателски организации излязоха с отворено писмо до всички държавни институции
във връзка със създалата се политически ситуация след проведените избори за президент и подадената оставка на
правителството.
Работодатилите приветстват намеренията на президента г-н Росен Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури
гладко предаване на властта на новоизбрания президент – г-н Румен Радев и призовават политическите сили да направят
същото.
Според АИКБ, БСК и КРИБ президентът своевременно е сезирал Конституционния съд за чисто техническата страна на
прехода в управлението при изтичащ мандат и предсрочни парламентарни избори. Изразяваме надежда, че в рамките
на консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и между парламентарно представените
политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно правителство, което ще осигури приемственост в
работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни избори и България ще защити репутацията си на
устойчива демокрация.
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„Ние искаме стабилност. Призоваваме политическите сили да не изпадат в популизъм“, посочват работодателите и
изискват администрацията да продължи да работи, защото икономиката не може без ежедневната работа на
компетентна и надпартийна държавна администрация, пише в писмото.
vestnikstroitel.bg
√ Обръщение на АИКБ, БСК и КРИБ до политическите сили
ОБРЪЩЕНИЕ на Национално представителни организации на работодателите до политическите сили, държавните
институции и гражданите
Уважаеми сънародници,
Проведените избори за президент на Република България доведоха до оставка на правителството и вероятно
предсрочни избори.
Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента г-н Росен
Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент – г-н Румен
Радев. Бихме желали техният пример да бъде последван от политическите сили, които да се придържат към трезво и
зряло държавническо поведение и осигуряване на нормален преход.
Ние приветстваме и своевременното сезиране на Конституционния съд от страна на Президента, което би трябвало да
даде пълна яснота за чисто техническата страна на прехода в управлението при изтичащ мандат на Държавния глава и
насрочване на предсрочни парламентарни избори.
Изразяваме надежда, че в рамките на консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и между
парламентарно представените политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно правителство,
което ще осигури приемственост в работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни избори и България
ще защити репутацията си на устойчива демокрация.
Ние искаме стабилност. Призоваваме политическите сили да не изпадат в популизъм. Президентските избори не са
избори за Народно събрание. Администрацията да продължи да работи, а не да спира, защото икономиката не може без
ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация.
Нека да бъде осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в икономиката на страната,
поддържането на стабилен икономически климат, така че да бъде съхранена крехката тенденция на икономически
подем.
168 часа
√ Бизнесът: Искаме стабилност и приемственост
Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента г-н Росен
Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания
Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента г-н Росен
Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания
Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента г-н Росен
Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент – г-н Румен
Радев. Бихме желали техният пример да бъде последван от политическите сили, които да се придържат към трезво и
зряло държавническо поведение и осигуряване на нормален преход. Това се казва в позиция на три национално
представителни организации на работодателите - КРИБ, АИКБ и БСК до политическите сили, държавните институции и
гражданите относно проведените президентски избори.
Бизнесорганизациите приветстват и своевременното сезиране на Конституционния съд от страна на Президента. Според
бизнеса, това би трябвало да даде пълна яснота за чисто техническата страна на прехода в управлението при изтичащ
мандат на Държавния глава и насрочване на предсрочни парламентарни избори.
Трите организации се надяват, че с консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и между
парламентарно представените политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно правителство,
което ще осигури приемственост в работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни избори и България
ще защити репутацията си на устойчива демокрация.
"Ние искаме стабилност. Призоваваме политическите сили да не изпадат в популизъм. Президентските избори не са
избори за Народно събрание. Администрацията да продължи да работи, а не да спира, защото икономиката не може без
ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация", настояват КРИБ, АИКБ и БСК.
"Нека да бъде осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в икономиката на страната,
поддържането на стабилен икономически климат, така че да бъде съхранена крехката тенденция на икономически
подем."
Дарик
√ Работодателите призовават политическите сили да не изпадат в популизъм
ационално представителните организации на работодателите декларират, че искат стабилност и призовават
политическите сили да не изпадат в популизъм. Президентските избори не са избори за Народно събрание, се напомня в
обръщението им до политическите сили, държавните институции и гражданите.
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Работодателите изразяват надежда, че в рамките на консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и
между парламентарно представените политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно
правителство, което ще осигури приемственост в работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни избори
и България ще защити репутацията си на устойчива демокрация.
Проведените избори за президент на България доведоха до оставка на правителството и вероятно предсрочни избори,
пише още в обръщението. Работодателските организации приветстват намеренията на президента Росен Плевнелиев,
демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент Румен Радев.
"Бихме желали техният пример да бъде последван от политическите сили, които да се придържат към трезво и зряло
държавническо поведение и осигуряване на нормален преход", пише в обръщението на бизнеса.
Деловите среди приветстват и своевременното сезиране на Конституционния съд от страна на президента, което би
трябвало да даде пълна яснота за техническата страна на прехода в управлението при изтичащ мандат на държавния глава
и насрочване на предсрочни парламентарни избори.
Бизнесът настоява администрацията да продължи да работи.
Нека да бъде осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в икономиката на страната,
поддържането на стабилен икономически климат, така че да бъде съхранена крехката тенденция на икономически подем,
настояват в обръщението си деловите среди.
24news.bg
√ Бизнесът към политиците: Не изпадайте в популизъм
Национално представителните организации на работодателите декларират, че искат стабилност и призовават
политическите сили да не изпадат в популизъм. Президентските избори не са избори за Народно събрание, се напомня в
обръщението им до политическите сили, държавните институции и гражданите.
Работодателите изразяват надежда, че в рамките на консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и
между парламентарно представените политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно
правителство, което ще осигури приемственост в работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни
избори и България ще защити репутацията си на устойчива демокрация.
economic.bg
√ Бизнесът призова администрацията да не спира работа
Работодателските организации настояха политическите сили да не изпадат в популизъм
Да се осигури стабилност и ежедневна и компетентна работа на държавната администрация в условията на политическа
криза - за това призоваха национално представителните работодателски организации в България в специално
обръщение до политическите сили, държавните институции и гражданите.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояват политическите сили да не изпадат в популизъм и да бъде
осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в икономиката на страната.
Мениджър нюз
√ Работодателските организации с призив за стабилност.
Национално представителните организации на работодателите излязоха с обръщение до политическите сили,
държавните институции и гражданите, в което призоваха да се гарантира стабилност в деловия режим на страната.
Публикуваме го без съкращения.
Уважаеми сънародници,
Проведените избори за президент на Република България доведоха до оставка на правителството и вероятно
предсрочни избори.
Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента г-н Росен
Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент – г-н Румен
Радев. Бихме желали техният пример да бъде последван от политическите сили, които да се придържат към трезво и
зряло държавническо поведение и осигуряване на нормален преход.
Ние приветстваме и своевременното сезиране на Конституционния съд от страна на Президента, което би трябвало да
даде пълна яснота за чисто техническата страна на прехода в управлението при изтичащ мандат на Държавния глава и
насрочване на предсрочни парламентарни избори.
Изразяваме надежда, че в рамките на консултациите между сегашния и новоизбрания президент, както и между
парламентарно представените политически сили ще бъде сформирано компетентно и дейно служебно правителство,
което ще осигури приемственост в работата на изпълнителната власт и ще успее да проведе коректни избори и България
ще защити репутацията си на устойчива демокрация.
Ние искаме стабилност. Призоваваме политическите сили да не изпадат в популизъм. Президентските избори не са
избори за Народно събрание. Администрацията да продължи да работи, а не да спира, защото икономиката не може без
ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация.
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Нека да бъде осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в икономиката на страната,
поддържането на стабилен икономически климат, така че да бъде съхранена крехката тенденция на икономически
подем.

Важни обществено-икономически и политически теми
investor.bg
√ Плоският данък засега остава
Държавната хазна ще загуби над 2.7 млрд. лева, ако бъдат въведени минимална пенсия от 300 лв., за което настоява
Патриотичният фронт, и прогресивен подоходен данък, каквото искане има БСП. Това се разбра от думите на финансовия
министър Владислав Горанов пред журналисти в Министерския съвет.
Бюджетът ще загуби 1.5 млрд. лева, ако бъде въведена минимална пенсия от 300 лева, заяви Горанов, цитиран от БТА.
За въвеждането на тази минимална пенсия настояват депутатите от Патриотичния фронт. Вчера от формацията заявиха, че
няма да подкрепят проекта за държавен бюджет, защото не били запознати с него, тъй като никой от ГЕРБ не им го е
представил. След това обаче лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов заяви, че ще искат в него да бъде заложено
увеличението на пенсиите, като по думите му за целта ще са нужни 830-840 млн. лв.
Междувременно пък от БСП внесоха в Народното събрание предложение за връщане на прогресивното подоходно
облагане. България се отказа от този тип облагане, като въведе плоския данък през 2008 г., по времето на правителството
на Сергей Станишев. Вчера лидерът на социалистите Корнелия Нинова обвърза въвеждането на данъка за физическите
лица с гласовете в подкрепа на бюджет 2017.
"Загубите от приемането на прогресивен подоходен данък ще са 1.236 млрд. лева", каза днес Владислав Горанов.
Утре (17 ноември) проектът за бюджет за 2017 г. ще бъде обсъден на първо четене в пленарната зала. Повечето от
парламентарните комисии вече одобриха документа, като депутатите от БСП и ДПС масово гласуваха против.
24 часа
√ 10% данък остава засега, бюджетната комисия не прие скалата на БСП
Минаха обаче поправките във всички данъчни закони
Предложението на БСП за отмяна на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане бе отхвърлено от
бюджетната комисия в сряда. Освен БСП нито една друга парламентарна група не подкрепи идеята. Червените
предложиха вместо 10% данък за всички доходи да бъде въведена скала. Според нея има необлагаем минимум в размер
на минималната заплата от 460 лв. За доход между 1000 и 2 хил. лв. данъкът да е 17%, между 2 хил. и 5 хил. лв. да се
плащат 22%, хората с доход до 10 хил.лв. - 25%, а с над 10 хил.лв. месечно - 27% върху разликата. Червеният Румен Гечев
заяви, че целта е данъчната система да е в полза на българите с ниски и средни доходи. Новата скала щяла да вкара
допълнително в бюджета 130 млн. лв. Депутатът пресметна, че българите с месечен доход до 1540 лв. ще плащат по-малък
данък, отколкото при сегашните 10% облагане. Бюджетната комисия гласува на второ четене промените във всички
данъчни закони. Възможността годишните данъчни декларации за доходите да се подават и на хартия по пощата или в
офис на НАП остана. ГЕРБ, БСП, РБ и ПФ отхвърлиха предложението на финансовото министерство формулярите
задължително да се подават само онлайн. Шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова поиска от НАП най-напред
да покаже, че може да организира електронното деклариране, така че да не затруднява хората, и след това да отпада
възможността за хартиени декларации. Депутатите въведоха ограничение за данъчното облекчение при подаване на
декларацията онлайн. То остава 5% върху данъка, но не повече от 1000 лева “Настояваме за лимит, защото имахме случай
на ползвана отстъпка в размер на над 60 000 лв.”, аргументира се Росен Иванов от НАП. Фирмите обаче ще бъдат
задължени да подават годишните си данъчни декларации само по електронен път. Това ще стане от данъчната кампания
през 2018 г., а не през 2017-а, както предвиждаше проектът на финансовото министерство. В момента над 80% от
корпоративните декларации се подават по интернет. Бюджетната комисия прие записаната възможност наследниците да
подават по желание данъчна декларация на починал техен близък. “Това е само възможност, а не задължение. За
неподаване няма да има санкция. Така наследниците ще могат да платят задължението или да си възстановят надвзета
сума, без да е необходимо да се прави ревизия. Целта е процедурата да бъде лесна и проста”, обясни Росен Иванов. Без
никакви дебати комисията одобри новото данъчно облекчение за плащанията по банков път, предложено от финансовото
министерство. За отпадането му настояваше единствено червеният депутат Георги Търновалийски, защото според него то
е неработещо и ще създаде само проблеми. Така от догодина всеки, който получава заплатата си по банков път и плаща
80% от разходите си по същия начин, ще получи намаление на данъка То ще бъде в размер на 1%, но не повече от 500 лв.
Менда Стоянова се съгласи с аргументите, че текстът трудно ще заработи, но настоя да се даде шанс на администрацията
да извади на светло повече приходи. Всички депутати подкрепиха предложението таванът за плащания в брой да се свали
от сегашните 10 000 на 5000 лв. Без дебат беше прието и повишението на акциза върху цигарите, а също и връщането на
старата формула на облагането, която ще доведе до по-голямо поскъпване на по-евтините цигари. Очаква се те да се
покачат средно с около 20 ст. през 2017 г., докато при по-скъпите марки повишението ще е с около 10 ст. за кутия. Бюджетът
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на държавата вероятно няма да бъде приет, защото партиите осъзнаха, че са в предизборна обстановка и започнаха да
вкарват неизпълними искания, заявиха депутати. Патриотичният съюз онзи ден обяви, че няма да подкрепи бюджета, ако
не бъде прието минималната пенсия да стане 300 лв. Предложението звучи справедливо, обаче е напълно неизпълнимо.
Ако мине на второ четене искането на БСП за премахване на плоския данък и замяната му с прогресивен, двете
предложения заедно имат ефект на неутронна бомба върху финансовата стабилност на страната. Ще увеличат разходите
и ще намалят приходите драстично. На следващото правителство, което и да е то, ще се наложи да взема заеми, за да
може да ги изпълнява.
Капитал
√ Бюджетът става жертва на предизборни сметки
Повечето партии няма да го подкрепят. Това е по-добрият вариант предвид популистките предложения от
последните дни
Бурно дебатираният през последните няколко дни проект на бюджет за следващата година най-вероятно няма да мине на
първо четене в пленарната зала. Засега заявки, че няма да го подкрепят, са дали БСП, ДПС, АБВ, ултиматум поставиха и
патриотите. Предвид увеличаващите се популистки искания за повече разходи и отмяна на плоския данък обаче
отхвърлянето на проекта изглежда по-добрият вариант. При подобно развитие държавата ще работи по фискалната рамка
от предходната година, като разходите трябва да са не по-големи от размера им за същия период на предходната година.
Така се гарантира, че служебния кабинет няма да прави дефицити и да вкара държавата в бюджетна криза.
Различните политически сили поставиха различни ултиматуми, за да подкрепят бюджет 2017 г. Патриотичният фронт търси
подкрепа за увеличение на минималната пенсия на 300 лв. (при 160 лв. в момента), от АБВ започнаха да говорят за
безплатни детски градини, от едното крило в БСП - за диференциран ДДС за детските храни и стоки и за отмяна на плоското
подоходно облагане. Загубите за бюджета само от искането на левицата за въвеждане на диференциран данък общ доход
и на патриотите за двоен ръст на пенсиите са в размер на 2.7 млрд. лв., стана ясно от думите на финансовия министър в
оставка Владислав Горанов.
"Имам последна молба към вас. Бюджетът на една държава отразява приоритетите на правителството. Популизмът взима
страховит връх. Ако много от предложенията, които чух в комисиите, станат факт в този бюджет, искам много ясно да стане,
че бюджетът ще губи по 3 млрд. и ще счупите държавата накрая", заяви премиерът Бойко Борисов при гласуването на
оставката на правителството му в парламента. След като стана ясно, че идеята за отмяна на плоския данък на БСП няма да
срещне подкрепа, председателят на БСП Корнелия Нинова заяви: "Утре ще изтеглим нашите предложения по бюджета за
2017 г. и ще ги реализираме, когато спечелим парламентарни избори и управляваме държавата. Тогава ще си провеждаме
тези политики".
Най-големите работодателски организации призоваха политическите сили да не изпадат в популизъм и заявиха, че за
бизнеса и държавата най-важна е стабилността. "Администрацията да продължи да работи, а не да спира, защото
икономиката не може без ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация. Нека да бъде
осигурена приемственост във властта, стабилност в управлението, а оттам и в икономиката на страната, поддържането на
стабилен икономически климат, така че да бъде съхранена крехката тенденция на икономически подем", се посочва в
общо съобщение на КРИБ, БТПП, БСК и АИКБ.
БНР
√ Трансперънси Интернешънъл: Най-корумпираният сектор в България е съдебната система
Съдебната система е най-корумпираният сектор в България според Световния корупционен барометър Трансперънси
Интернешънъл за 2016 година. Изследването е проведено сред 60 000 граждани от 42 страни в Европа и Централна Азия.
В няколко поредни изследвания съдебната власт у нас остава системният сектор с най-активно изявление на корупцията.
Корупционният риск в системата се вижда от всеки трети анкетиран.
17% от гражданите, които са имали контакт с институциите, са платили подкуп. Най-често подкупи са плащани в
здравеопазването и образованието. 19% от принудените да дадат подкуп в България са подали и сигнали за това, но едва
до 150 дела годишно стигат до съда според авторите на изследването.
Близо 30 процента от хората, превърнали се в жертва на корупцията, биха желали да подадат сигнал, но страхът ги спира,
а за други 37 на сто е безпредметно да се бориш или да доказваш корупция в страната. Това отново говори за липсата на
доверие в правоохранителните органи, подчертават анализаторите.
Над 60% от българите твърдят, че има корупция в здравеопазването, според Световния корупционен барометър на
Трансперанси Интернешънъл за 2016 г. На 16 на сто от анкетираните лично се е налагало да плащат подкуп за здравна
грижа през последната година, казва Ваня Нушева:
През тази година много сериозен ръст бележи точно този дял на хората, които са отговорили, че проблемите в
здравеопазването, корупцията в здравеопазването заема водещо място. 63 процента извеждат на преден план този
проблем. Това прави силно впечатление.
След съдебната система следват парламентът и данъчните служби, казва Калин Славов - изпълнителен директор на
международната организация за България:
Липса на ясни и прозрачни правила за назначаване и кариерно развитие, които не позволяват на обществото по видим
начин да разбере как се случват тези процеси. Усещането за създаване на клики и кланове, широко медийно отразено в
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рамките на Висшия съдебен съвет, разногласия по принципни и етични въпроси сред висшите магистрати и като цяло ниско
ниво на доверие към съдебната система.
24 часа
√ Българинът харчи с 20% повече за отдих и култура
Разходите растат по-бързо от доходите
Разходите растат по-бързо от доходите Общият разход на човек от домакинството е средно 1223 лв. през третото
тримесечие. Това е ръст от 4,7% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. Най-голямо е
увеличението на харчовете за свободно време, културен отдих и образование. Те растат с 20,2% - от средно 67 на 80 лв. на
човек. Значително е увеличението и на разходите за здравеопазване - с 9,7%. Сметките за ток, вода, парно и поддържане
на дома нарастват с 4,9 на сто. Леко увеличение има и на харчовете за храна и безалкохолни - с 1,7 процента. Именно те
са най-голям относителен дял от всички разходи на домакинствата - близо 1/3, или 387 лв. на лице. (Виж графиката - бел.
ред.) Всъщност се оказва, че разходите растат по-бързо от доходите на българина. Приходите в семейния бюджет през
третото тримесечие са 1309 лв. средно на човек от домакинството. От тях 54,1% идват от работни заплати, 28,3% са от
пенсии, 6,5% са от самостоятелна заетост и 3,2 на сто - от социални обезщетения и помощи. С най-висок ръст са доходите
от пенсии - 14,5%, следвани от обезщетения и помощи - с 10,4 на сто. През третото тримесечие относителният дял на
паричния доход на домакинствата в общия е 98%, а останалите 2 на сто са доходът от натура. Потреблението на основни
храни не се променя съществено, показват още данните на НСИ. По-значително се увеличава консумацията на плодове от 17,3 на 19,3 кг, на кисело мляко - от 6,7 на 7,3 кг, и на яйца - от 32 на 35 броя. Леко расте и потреблението на сирене от
3,1 на 3,2 кг. Подобно е положението и със захарта - от 1,7 на 1,8 кг, както и с олиото - от 3,1 на 3,2 литра. По-съществено
пък намалява потреблението на хляб - от 22,2 на 21,9 кг, и на прясно мляко - от 4,3 на 4,1 литра. Леко надолу е и
консумацията на месо - от 7,7 на 7,6 кг, както и на колбаси - от 7,7 на 7,6 кг.
24 часа
√ 34% от българите имат желание да станат предприемачи
Въпреки че позитивното отношение на българите към предприемачеството през 2016 г. се е увеличило значително спрямо
миналата година, то все още остава по-ниско от средното в глобален мащаб. Само 59% от българите имат позитивна
нагласа съм предприемачеството, което е увеличение с 5 пр. пункта в сравнение с 2015 г, информира investor.bg. Данните
са от годишния доклад на Amway за предприемачеството (Amway Global Entrepreneurship Report - AGER), изготвен в
партньорство с Техническия университет в Мюнхен. Данните сочат, че само 34% от респондентите в България имат желание
да станат предприемачи, а 20% са убедени, че притежават качествата да създадат бизнес. Една четвърт споделят мнението,
че не биха се отказали от намерението си да започнат собствен бизнес, ако семейството и приятелите им се опитат да ги
разубедят. Изпълнителният директор на Amway за Румъния, България и Гърция Йоана Еначе подчертава позитивните
аспекти в нагласите на българите към предприемачеството: “Като сравнително млад пазар за Amway, България
продължава да ни поднася много приятни изненади. Нарастването на дела на българите, които биха започнали собствен
бизнес, е много добър знак, че обществото се консолидира от икономическа гледна точка. Българите приемат с охота
новите идеи и подхождат с голям ентусиазъм към доказване на личните си качества”. Предприемаческият потенциал на
българите, дефиниран като сбора от всички, които отговарят „Мога да си представя, че стартирам собствен бизнес“, не се
е променил от 2015 г. насам, но все още нивото му е много по-ниско в сравнение с осреднените показатели в световен
мащаб. През 2016 г. 24% от отговорилите в България могат да си представят, че стартират собствен бизнес, докато средните
данни за Европа сочат 39%. Българите показват по-скоро ниско ниво на увереност по отношение на търсене и намиране на
свои клиенти в качеството си на предприемачи – твърдят го 31% от запитаните. От тях 43% са на възраст под 35 години, а
37% са между 35 и 49 г. Отговорилите с висше образование се чувстват по-комфортно с намирането на клиенти спрямо
онези, които не са завършили университет. Общо за Европа 35% от респондентите виждат самонаемането като вероятна
опция след 5 години. Средно 47% от европейците изразяват желание да станат предприемачи, а 40% се чувстват
подготвени за това предизвикателство. Най-силният позитивен знак за бъдещето на предприемачеството в Европа идва от
поколението, което обхваща хората на възраст между 15 и 35 години. В сравнение с другите възрастови групи цели 61% от
респондентите под 35 години изразяват силно желание да стартират собствен бизнес. Подобно на резултатите от минали
години, 74% от участниците в проучването в Европа имат позитивни нагласи към предприемачеството. Мъжете показват
малко по-силно изразено позитивно отношение (76%) в сравнение с жените (73%). Най-позитивната група в Европа отново
са хората под 35 години, които съставляват внушителните 81%. Запитани кои са двата най-привлекателни фактора за
започване на бизнес, 49% от европейците посочват „независимостта от работодател, възможността сам да съм си шеф“, а
за 44% това е „изява и реализиране на собствените идеи“. Третото място сред мотивите да станеш предприемач със 37%
заема „перспективата за допълнителен доход“. За 55% от европейците под 35 г. най-слиният мотив да станат
предприемачи е „независимостта“.
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Монитор
√ 100 млн. лева на година въртят на черно автосервизи
Само 10-12 на сто от бранша работи на светло
Над 100 млн. лв. въртят на черно автосервизи годишно, това заявиха пред „Монитор“ представители на бранша. Според
това близо 90 на сто от представителите на бранша работят в сивия сектор. Според експерти в сектора едlа 10-12 на сто са
сервизите, които са обявили, че извършват подобна дейност. Всички останали работят, без да спазват минимални
изисквания. Най-много са незаконните сервизи в София, следвани от работилниците за ремонт на коли в Пловдив и Бургас,
обясни за „Монитор“ Емил Германов, председател на Съюза на автосервизите. Според него трябва да бъде изработен
регламент, по който да работят всички сервизи. Правила - макар и минимални, трябва да има, защото положението в
момента не е в интерес на никого - нито на потребителите, нито на държавата, заяви още той. Експертът е категоричен, че
по този начин ще се защити интересът на клиентите.
24 часа
√ 1 млрд. лв. годишно губи държавата от липсата на толсистема
Поръчката за нея е забавена вече 7 месеца заради жалби
Поръчката за нея е забавена вече 7 месеца заради жалби Държавата губи по 1 млрд. лева годишно заради липсата на
толсистема за пътищата. Това твърдят експерти, запознати с отчитане на трафика и плащане за използване на пътищата.
Сумата се потвърждава и от доклад на Световната банка. В него се казва, че изграждането и пускането на толсистема в
България ще донесе допълнителни приходи от 1 млрд. лв. годишно.
Тази сума би позволила у нас да има чувствително по-добри пътища, твърдят представители на фирми, занимаващи се с
поддръжката на шосетата. Според разчетите на министерството на регионалното развитие годишно са необходими 600
млн. лв., за да бъдат пътищата в добро състояние. В момента приходите от винетки годишно са около 300 млн. лв. Това
налага от бюджета да се отпускат допълнително пари за поддръжка на шосетата. При 1 млрд. от толсистемата ще може
средствата, които в момента са заделени в бюджета за пътища, да се ползват за други дейности, като например за
подкрепа на деца или хора в неравностойно положение, обясняват експертите. Според шефа на пътната агенция Лазар
Лазаров толсистемата е най-справедлива, тъй като с нея този, който ползва най-много пътищата, ще плаща най-много.
Лазаров дава пример с фирма, която, ако разполага със 100 транспортни превозни средства, в момента плаща на камион
в България 10 евро за преминаване. Ако бъде въведена толсистемата, таксата ще е 200 лева на камион. Въпреки
очевидните ползи като приходи и подобрено състояние на пътищата толсистемата е блокирана вече седем месеца заради
поредица от жалби срещу поръчката за изграждането. До този момент процедурата е отлагана четири пъти. Тя стартира на
5 април със срок за подаване на оферти в края на май. След това той бе удължен до 16 юни. На 5 май неизвестната
строителна компания “Мархинженеринг” подаде жалба в КЗК и Върхновния административен съд. Фирмата поиска
спиране на търга заради удължаването на сроковете и твърдеше, че това е незаконосъобразно. С определение от 18 май
КЗК оставя без уважение искането. “Мархинженеринг” обжалва първото решение на КЗК във ВАС. Проверка на “24 часа”
установи, че фирмата няма активи. По същото време шефът на пътната агенция Лазар Лазаров заяви, че толсистемата засяга
интереси, най-вече на тези, които пътуват почти безплатно. Той заподозря, че някой не е готов с документите и бави
процедурата След като жалбата беше отхвърлена като неоснователна, крайният срок за подаване на оферти стана 11
август. Така процедурата бе забавена с 3 месеца. Тогава се появи трета жалба - от фирма “Пропърти стан”, постъпила на 8
август. Оказа се, че и тя няма нищо общо с изграждането на толсистеми. Последното обжалване е само отпреди няколко
дни и е от три чужди фирми - германската “Витроник”, унгарската “Ерба 96” и чешката “Толлнет”. Когато поръчката бе
възобновена за трети път и оферти се очакваха до края на септември, две от тях пак обжалваха - “Ерба 96” и “Витроник”.
Жалбите са все от едни и същи хора, които твърдят, че поръчката била пусната по спешност, но тя всъщност е от април и
нищо не им пречи да си подготвят документите, обясняват пътни експерти. Според тях прокарваната теза, че българските
фирми нямат опит за изграждането на толсистемата, не била вярна. В Унгария фирмата изпълнител била унгарска, в Италия
- италианска, в Германия - немска, в Словения - словенска в партньорство с чужда. В България имало достатъчно
подготвени фирми, които можели да се справят с доставката и монтирането на оборудването и съответния софтуер. Според
Лазаров в момента българските шофьори субсидират чуждите. Проверка на пътната агенция от лятото показала, че на ден
има по 1000 нарушители по пътищата, 990 от които били чужди граждани. Това го карало да подозира, че зад обжалванията
стоят интереси на чужди превозвачи, тъй като с толсистемата ще трябва да плащат десет пъти повече за преминаване през
България, отколкото в момента. Във всички държави около Бългалия таксата за преминаване е много по-висока - в Сърбия
е 7-8 пъти, в Унгария – 10, в Австрия и Германия – 11 пъти. В тези и други европейски държави търговете също са се бавили,
но след избора на изпълнител, а не заради жалби по самата поръчка. Според експерти условията за изграждането на тол
система в България не натоврават бюджета, въпреки че заделената сума е 200 млн. лв. Заданието е направено така, че за
системата ще трябва да се плати едва след като тя е готова и се докаже, че проектът е успешен. Тя трябва да заработи през
2018 г. и чак тогава да се превърне в разход, обясниха запознати. Така рискът бил единствено за компанията или
консорциума, които бъдат избрани да изпълнят проекта. В момента поръчката все още не е спряна въпреки поредните
жалби. Срокът за оферти е до четвъртък - 17 ноември, но най-вероятно той ще бъде удължен. Лазаров обясни, че се очаква
последното произнасяне на КЗК. Той предполага, че ако комисията отхвърли жалбите, фирми ще атакуват решението пред
ВАС. Съдът има седем дни да се произнесе и ако отхвърли искането на фирмите, процедурата може да приключи до края
на тази година. Условията на търга предвиждат 19 месеца след сключване на договор с пътната агенция у нас да заработи
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толсистема за камионите над 3,5 тона и електронни винетки за леките коли. Изпълнителят ще има 7 месеца, за да
предложи техническо решение, и 12 месеца за доставка, монтаж, обучение и пускане в експлоатация. С такива срокове
проектът може да бъде приключен най-рано през есента на 2018 г., ако поръчката бъде възложена до края на тази година.
Капитал
√ "Енерго-про" издаде най-голямата частна емисия облигации в България
Енергийната компания емитира 130 млн. евро, които ще бъдат качени на борсата. 40 млн. от тях купи
Черноморската банка за търговия и развитие
"Енерго-про Варна" пласира облигации за 130 млн. евро на вътрешния пазар, а 40 млн. евро от тях е записала
Черноморската банка за търговия и развитие. Освен че е най-голямата емисия на частна компания в България, тя е успяла
да привлече големи институционални инвеститори – банки, пенсионни фондове и управляващи дружества, като
половината са от Централна и Източна Европа, стана ясно от съобщения на двете компании. Предстои емисията да бъде
качена и за вторична търговия на Българската фондова борса до 6 месеца, където "Енерго-про Варна" ще е и най-големият
емитент на такива книжа. Така компанията ще се завърне на фондовия пазар, макар и с облигации, след като до средата
на 2015 г. акции на двете й основни дружества ("Мрежи" и "Продажби" - бившите на Е.ON) се търгуваха на БФБ - София.
Според представители на пазара емисията е и доказателство за доверието в частния енергиен сектор в България. Наскоро
и ЧЕЗ договори заем за 116 млн. евро кредит от ЕБВР. В момента други български дружества имат по-голям обем бондове
(БЕХ, БТК и др.), но те са емитирани на международните пазари.
Бондовете на "Енерго-про" са със седемгодишен срок, а лихвеният купон е 3.5%, като такава е била и доходността по
информация на "Капитал". Инвеститорите, които са записали книжата, са 23 на брой, а най-големият, с 40 млн. евро, е
Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), която е създадена от страните - участнички в Черноморското
икономическо сътрудничество, сред които и България, и е с капитал от 3.45 млрд. евро. Останалите инвеститори в емисията
са международни и български банки, пенсионни фондове и асет мениджъри, като общият им брой е 23. Сред тях има и
австрийски инвеститори. Мениджър по сделката е "Балканска консултантска компания ИП".
Приходите от облигациите ще бъдат инвестирани в дейности за развитие на електроразпределителната мрежа в
Североизточна България, които са предвидени за периода 2016 - 2023 г. Инвестиционната програма на дружеството
включва придобиване на активи, изграждане на нови съоръжения, подмяна и рехабилитация на съществуващата
електроразпределителна инфраструктура и други. С част от парите ще се оптимизират финансовите потоци и разходи,
както и ще се рефинансират съществуващи задължения на компанията. Остатъчни средства от приходите по емисията
могат да бъдат инвестирани и в други енергийни активи в България, Грузия, Турция и Румъния, посочват от "Енерго-про" в
официалното съобщение.
През юни "Енерго-про Варна" взе заем от 114 млн. лв. от Банка ДСК. Той беше за срок от едва шест месеца и изтича на 10
декември, което означава, че най-вероятно част от сумата по облигацията може да бъде използвана за неговото
рефинансиране. Лихвата при него е доста по-ниска - едномесечен Sofibor + 1.30% годишно, но не по-малко от 1.30%
годишно. Постигнатата лихва по бонда сега е 3.5%, но на фона на пазара той изглежда изгоден за емитента. Например
облигацията за 550 млн. евро на държавния БЕХ е 5-годишна и постигна доходност от 5.125% при пласмента й в края на
юли. Тя обаче е необезпечена, докато при "Енерго-про" са заложени ключови активи по информация на "Капитал".
"Сделката е показателна както за доверието, с което се ползва "Енерго-про" в страната и чужбина, така и за капацитета на
българския финансов сектор да мобилизира ресурс за кредитиране на мащабни проекти", заяви главният изпълнителен
директор на компанията Момчил Андреев. От "Енерго-про" не пожелаха да дадат по-конкретни подробности за
намеренията си.
При емисията е интересно и навлизането на Черноморската банка, където акционер с 13.5% е и България. В случая тя е
играла и за пръв път на първичния облигационен пазар в страната като т.нар. anchor investor. Това е инвеститор, който
заявява и записва значителна част от емисията, поемайки конкретни ангажименти по нея, с което дава положителен сигнал
за останалите инвеститори.
"Чрез инвестицията си в тези облигации искаме да подкрепим инвестиционната програма на "Енерго-про Варна". С тази
операция не само ще подобрим и развитието и ликвидността на фондовата борса, където ще бъдат листнати облигациите,
но ще допринесем и за подобряване на енергийната ефективност в станата", коментира в прессъобщение президентът на
банката Ихшан Угур Деликанли.
Компаниите от групата на "Енерго-про България" се представят много добре по отношение на финансовите резултати за
деветмесечието на 2016 г., показват публикуваните отчети. "Енерго-про мрежи", която притежава
електроразпределителната мрежа в Североизточна България, има увеличение на печалбата си от 43% спрямо същия
период на миналата година, достигайки 30.8 млн. лв. Още по-голямо увеличение на печалбата има "Енерго-про
продажби", която обслужва клиентите на регулирания пазар. При тях тя се е увеличила с 92% до малко над 17 млн. лв. При
"Енерго-про енергийни услуги", която работи на свободния пазар, на който клиентите сами избират доставчика си, има
минимално понижение на печалбата от 3.08% при увеличение на приходите на компанията от 81.4%. Последните достигат
205 млн. лв., показват отчетените данни.
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Инвестор.БГ
√ България се изкачва до 52-ро място в глобална класация за най-скъпите търговски улици
Наемите на бул. "Витоша" в столицата остават относително стабилни, а придвижването в класацията е заради
включването на нови пазари в нея
България се изкачва с пет места в класацията на глобалната консултантска компания Cushman&Wakefield за най-скъпите
търговски улици по света. Страната ни заема 52-ро място в тазгодишното подреждане спрямо 57-мо през миналата година
в групата на сравнително най-евтините дестинации.
Придвижването напред обаче не е толкова заради ръст на наемите на водещата търговска улица у нас – бул. „Витоша“ в
София, колкото заради включването на някои от най-бурно развиващите се икономики в класацията, които досега не са
били наблюдавани от компанията.
В миналогодишната класация присъстват 65 пазара по света, а в тазгодишната – 71, като в дъното на подреждането са
Намибия, Зимбабве, Танзания и Мозамбик. Нови пазари са и Перу и Колумбия, които също дебютират в долната половина
от класацията.
Годишният наем на кв.м търговска площ на бул. „Витоша“ в София се е увеличил от 528 евро през миналата година до 552
евро през тази година, т.е. от 44 евро до 46 евро на кв.м месечно, показват данните на компанията, събрани чрез местния
ѝ партньор Фортън.
Първата позиция в класацията остава за Пето авеню в Ню Йорк с малко над 29 хил. евро на кв.м годишно. В сравнение с
миналата година обаче разходите за наем на търговците там намаляват. В предишната класация годишният наем на кв.м
беше 33 812 евро.
Водещият търговски район на Хонконг също се задържа на второ място с годишен разход за наем на кв.м от 27 884 евро
спрямо 23 178 евро за миналата година. Шанз-Елизе в Париж също запазва стабилна трета позиция с годишен наем на кв.м
от 13 255 евро, който не се променя спрямо миналата година.
Топ 10 се допълва от водещите търговски улици в Лондон, Токио, Милано, Сидни, Сеул, Цюрих и Виена, без да има
сериозни размествания в сравнение с миналата година.
От държавите в Европейския съюз (ЕС) най-евтината дестинация за търговците е водещата търговска улица в Кипър, където
годишният наем на кв.м площ достига 480 евро. Преди това са водещите търговски улици на Латвия, Литва, Словакия и
Букурещ, който е класиран на 55-то място с 540 евро годишен наем на кв.м.
Най-силен ръст на наемите на площите през последната година е отчетен в Ковънт Гардън в Лондон – 32%, а най-силен
спад – в Москва (Столешников) - 26%.
Като цяло в Европа една четвърт от пазарите са стабилни през последната година, без драстични промени на наемните
равнища, показват данните на компанията. Само на 5% от наблюдаваните търговски улици на Стария континент са отчетени
спадове, а останалите 70% записват устойчиви ръстове.
В доклада се посочва, че се очаква тази година ръстът на световната икономика да се забави до 2,2%, а през 2017 г. - да
достигне 2,6%, като основен двигател ще са развиващите се пазари.
Рисковете пред икономиките се увеличават заради Brexit, низходящата ревизия на американския брутен вътрешен продукт
(БВП), по-ниската продуктивност, застаряващото население, забавянето на търговията, ниската инфлация в развитите
икономики, слабия растеж в еврозоната и развитите икономики. Изборите в различни държави по света засилват и
политическите рискове пред търговците и пазарите на търговски площи, посочва се в документа.
Все още не е ясно въздействието от Brexit в дългосрочен план. Британският паунд е една от най-слабо представящите се
валути през тази година. След референдума за напускане на ЕС лирата поевтиня със 17% спрямо долара, което оскъпява
вноса на Великобритания, подчертават експертите.
Като цяло обаче потребителските разходи получават подкрепа от различни макро фактори – цените на петрола,
инфлацията, плавния спад на безработицата и т.н. Най-добри резултати по тези показатели са отчетени в Китай, а на
следващо място е Испания.
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