Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия Блумбърг
√ Управлява ли бизнесът своите кадри ефективно
Румен Радев от АИКБ в Бизнес старт, 12.12.2016
Мениджърите и собствениците отдавна са разбрали, че ако искате да развиете успешен бизнес, неминуемо трябва да
инвестирате системно и последователно както в заместващи мощности, така и в нови. Заедно с това се осъществява
постоянна квалификация на работещите в компанията. Това обяви Румен Радев от АИКБ в ефира на "Бизнес старт" с Йоанна
Николова по Bloomberg TV Bulgaria, допълвайки обаче, че това все още не е масова практика за всички работодатели.
Той посочи също, че при равни други условия една чешка фирма получава по-висока цена за продукцията си от една
българска, като обясни, че ние постигаме по-добри цени, когато се опознаем с контрагентите след години.
Радев бе категоричен, че увеличаването на продажбите с 10% не позволява на мениджмънта автоматично да увеличи
трудовото възнаграждение с 10%.
Той коментира и образованието и ролята на държавата и бизнеса в него. "Крайно време е да си признаем, че имаме
отделни ученици с много високи постижения, които са резултат на конкретни усилия на частни учители, а не на системата",
посочи Радев.

България он еър
√ За и против сливането на празници
Работодателите от месеци настояват изцяло да отпадне правомощието на Министерския съвет да определя допълнителни
почивни дни. Според тях сливането на празници води до милиони левове загуби за бизнеса. На различно мнение обаче са
синдикатите.
Да не почиваме или да не отработваме? Казусът със сливането на почивните дни се оказа ябълката на раздора между
работодатели, работници и политици. Според 65% от бизнеса разместването на почивни дни трябва да отпадне. Ивелин
Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал заяви, че за тази година бизнесът ще загуби между 300 и 400 млн.
лева. Синдикатите виждат в сливането на почивните дни възможност за една по-ефективна почивка и по-добра трудова
ефективност след дългата почивка. "Косвените ползи от сливането на празниците са повече", твърди Александър Загоров
КТ ПОДКРЕПА. Най-засегнати от евентуална отмяна на сливане на почивки ще бъдат туризма, хотелиерството и транспорта.
Туроператорите обаче също са на различни мнения. Решението е да се развият по-кратките, но по-чести екскурзии, твърдят
специалисти. Очаква се преди второ четене на промените в Кодекса на труда да бъде отменено именно правомощието на
правителството да променя почивките. Тогава бизнесът няма има против и трите допълнителни неработни понеделника
през 2017 година. Вижте още в репортажа на Кристина Михайлова и оператора Петър Хамамджиев.
Вижте видеото

в. 100 вести
√ Бизнесът очаква задълбочаване на кризата на пазара на квалифицираната работна ръка
През 2017 г. г. бизнесът очаква задълбочаване на кризата на пазара на квалифицираната работна ръка, както и умерен ръст
на продажбите, стана ясно по време на пресконференция по повод 20 години от създаването на Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Председателят на АИКБ Васил Велев обяви и резултатите от традиционната анкета, проведена сред фирмите - членове на
Асоциацията, които показват, че бизнесът е предпазлив в очакванията си за 2017 г.
Основен фактор за несигурността в прогнозите са сложната вътрешнополитическа обстановка,
предстоящите предсрочни избори, външните рискове като бежанската криза, както и задълбочаващият се проблем с
липсата на подготвена работна ръка.
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√ Основната версия в разследването на трагедията в Хитрино е човешка грешка
Ако сме виновни, ще отговаряме, заяви изпълнителният директор на частния превозвач „Булмаркет“ Станко Станков
Разследването на инцидента в Хитрино е в първоначален етап. Събират се доказателства. Осем от най-добрите
следователи са на място. Това заяви в предаването "Неделя 150" на БНР Евгени Диков, заместник-главен прокурор и
директор на Националната следствена служба. Разпитани са свидетели, до късно снощи са провеждани разпити пред
съдия в Бургас и Шумен. Иззета е скоростомерната лента, която предстои да бъде разшифрована, за да стане ясно с каква
скорост се е движил локомотивът, съобщи Диков. Основната версия, по която се работи, е човешка грешка и несъобразена
скорост. Не изключваме нито една версия, каза той.
В разследването на трагедията в Хитрино се е включил и следственият отдел към окръжната прокуратура в Шумен.
Използва се и мобилна лаборатория, както и експертизата на съдебни медици и на експерти от БАН, стана ясно от думите
на Евгени Диков. Не разполагаме с дрон, но при оглед на подобно голямо произшествие дронът е от изключителна полза,
подчерта той. Диков определи някои от версиите за инцидента, които присъстват в медиите, като директно несъстоятелни.
Според него има много неизяснени неща – например има ли ограничения в броя на цистерните, когато се превозват опасни
товари и допустимо ли е едновременно да се превозват пропан-бутан и пропилен. Неяснота има и относно т.нар. буферни
вагони. На този етап смятям, че следсвен експеримент няма да се наложи, но всичко е възможно, каза още Евгени Диков.
Веселин Василев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", определи инцидента
в Хитрино като много сериозен и с големи щети. Необходимо е да се осигури време и възможност на разследващите екипи
да свършат своята работа и да не се изключва нито една версия за вероятните причини за произшествието, отбеляза той в
интервю за предаването. Има непотвърдена информация за превишаване на допустимата скорост на влака в зоната на
инцидента. Няма проблем с натоварването на цистерните. Това се вижда от придружаващите влака документи. Няма и
предварителни данни за влошено състояние на подвижния състав, допълни Василев. Инсталациите в гарата по думите му
са били в изправност и няма съмнения за състоянието на железния път. Веселин Василев акцентира върху сериозното
значение на човешкия фактор, който в такива моменти е решаващ.
Европейски стандарти на системи за сигурност, включително в бордовото оборудване на локомотива, се изграждат по
линиите, които се модернизират по Оперативна програма „Транспорт“, обясни още Веселин Василев.
Вчерашният ден премина в огледи, съвместно с националното следствие и прокуратурата в Шумен. Направени бяха
няколко огледа на локомотивите и вагоните след двата локомотива. Това поясни пред „Хоризонт“ Бойчо Скорбански,
ръководител на звеното за разследване на произшествия и инциденти в Министерството на транспорта.
Припомняйки, че втората, недерайлирала част от композицията е била изтеглена до гара Плиска, Скорбански допълни, че
е бил направен и частичен периферен оглед на дерайлиралите цистерни, за да не се пречи на пожарникарите, които
непрекъснато са ги обливали.
Ситуацията беше сериозна и имаше реални предпоставки за нови взривове, изтъкна Скорбански.
Техническото разследване ще започне едва когато всичко бъде почистено, за да може комисията на започне своята работа.
Предстоят замервания както на подвижния състав, така и на наличната жп инфраструктура, увери Бойчо Скорбански. Към
този момент, от 1989 година насам, подобно произшествие не сме имали, заяви в заключение той.
Машинистите нямат категорично обяснение на катастрофата. От едната черна кутия излиза превишаване на скоростта, но
са необходими още анализи, съобщи за "Хоризонт" изпълнителният директор на фирма „Булмаркет“ Станко Станков. Той
не изключи човешка грешка като причина за тежкия инцидент:
Не е малко, но е от порядъка на 30, малко над 30 км/ч, посочи Станков, запитан колко е превишението на скоростта.
Имаме над десетгодишен опит в жп превозите и досега такива инциденти и нарушения не е имало. Нашата компания е
една от най-изрядните в това отношение, увери Станко Станков.
Дерайлирането според него може да е причинено както от висока скорост, така и от технически проблем във вагон или по
жп мрежата. По отношение на взрива никой няма нормално обяснение, подчерта Станков.
Такова огромно разцепване на цистерна не знам как е могло да стане. Те са предвидени да издържат на много високи
удари. Това са най-сигурните цистерни, които пътуват по железопътната мрежа. Това са цистерни на клиента от Румъния и
те са много стриктни в техническите прегледи, отбеляза Станков. Той категорично отрече да има формални проверки на
техническия състав.
Ако сме виновни, ще отговаряме, декларира Станков в отговор на въпрос дали може да се превърне в обвиняем.
Станков прекара целия вчерашен ден в следствието и прокуратурата. Относно претоварването на обърнатите цистерни в
автоцистерни Станков смята, че до два три дни всичко може да приключи успешно. Организирали сме камиони, техника и
хора. Помага специализирана група от „Лукойл“. Според Станко Станков изтичането на газ, което бе обявено по-рано тази
сутрин, не е опасно. Многократно и пред различни институции съм доказвал, че аз съм 100% собственик на „Булмаркет“,
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повтори тезата си Станков. Аз съм собственик на акциите на кипърската фирма. Не виждам нещо подозрително. Аз съм
краен собственик на фирмата, каза той. От "Булмаркет" възнамеряват да подпомогнат жителите на Хитрино, но Станков
изрази опасенията си това желание да не се изтълкува превратно.

Труд
√ „Булгаргаз“ иска рязко поскъпване на природния газ
„Булгаргаз” поиска увеличение на цената природния газ с 13,5 % от 1 януари, съобщиха от пресцентъра на компанията.
Това е второто поскъпване, което се очертава, след като за година цената на синьото гориво падна с повече от 1/3. От
октомври газът поскъпна с близо 2 процента.
В началото на отоплителния сезон председателят на КЕВР Иван Иванов увери, че в цената на парното има резерви, така че
да не се налага поскъпване на топлинната енергия посред зима.
По правило обаче, ако цената на суровината се промени с повече от 5 на сто се прави корекция и в цената на парно и топла
вода. С колко точно ще поскъпне природния газ КЕВР трябва да реши до края на този месец.

Медияпул
√ България плати на Русия 1.2 млрд. лв. за АЕЦ "Белене"
Не е ясно къде и на каква цена ще се съхраняват двата реактора
България се разплати окончателно с руската страна по арбитражното решение за проекта "АЕЦ Белене".
"Националната електрическа компания" (НЕК) на 8 декември е извършила превод по сметката на "Атомстройекспорт" на
дължимата сума според решението – 601 млн. евро (1.2 млрд. лв.). Това стана ясно от изказване на енергийния министър
Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол. В ранния следобед "Росатом" потвърди, че е получила парите
и демонстрира удовлетворение от изпълненото задължение на НЕК в пълния обем и в срок.
"През цялото време след арбитражното решение българската страна демонстрираше отговорен подход към решаването
на въпроса и се доказа като надежден делови партньор. Между Русия и България има дългогодишно успешно
сътрудничество в областта на ядрената енергетика и регулирането на отношенията в рамките на решението на
Арбитражния съд за АЕЦ "Белене" откри нови перспективи за реализация на бъдещи съвместни проекти", отбеляза
първият заместник генерален директор на "Росатом" Кирил Комаров.
България пое ангажимент да извърши плащането до 15 декември, като според споразумението с руската страна при това
положение тя се отказва от дължимата лихва след датата на решението – 14 юни. Присъдената лихва беше 167 000 евро
на ден, която НЕК ще си спести.
Парите за плащането бяха осигурени от фискалния резерв, като те са под формата на възмездна помощ, която подлежи на
връщане. Тя бе одобрена и от Европейската комисия.
Равносметката е, че след направеното плащане до момента неосъщественият проект АЕЦ "Белене" струва на българската
държава към 2.6 млрд. лв. - 1.2 млрд. лв. за реакторите и 1.4 млрд. лв. за площадката.
Проектът "Белене" беше спрян преди години по време на първото правителство на ГЕРБ като нерентабилен. Около
президентските избори прокуратурата се активизира и повдигна обвинения срещу трима бивши министри на икономиката
и енергетиката във връзка с проекта.
Теменужка Петкова припомни на депутатите, че НЕК е била осъдена от арбитража да плати "това, което на 5 ноември 2008
г. бившите двама изпълнителни директори на НЕК поръчаха на "Атомстройекспорт" да произведе - оборудване с дълъг
цикъл на производство, но без да има договор за изграждането на централата и без да има ясни финансови параметрии".
Веднага след излизането на решението на арбитража са предприети мерки за търсене на споразумение с
"Атомстройекспорт" и "Росатом" за възможността за плащане на тези два реактора, допълни Петкова.
Тя посочи, че ако те не са били платени, пред българската енергийна система са съществували съществени рискове "Атомстройекспорт" да търси обезщетение, да запорира сметките на НЕК и колапс на цялата енергийна система.
Беше приет и закон, който даде възможност на НЕК да бъде предоставена възмездна финансова помощ, която ще бъде
възстановена след 7 години на бюджета, така че да е сигурно, че българският данъкоплатец няма да плати тази сметка,
каза още министърът.
Петкова каза още, че е подписано споразумение с "Атомстройекспорт", съгласно което те се отказват от претенции, от
инвестиционни спорове към българската държава. "С тези действия успяхме да защитим интересите на страната по
отношение на този проект", допълни тя.
След като НЕК вече е платила на "Атомстройекспорт" дължимата според арбитражното решение сума, тя придобива
оборудването. "Това ще позволи отделяне на активите в проектна компания и стартиране на процедура за приватизация",
твърдят от кабинета "Борисов 2".
Изграждането на нова ядрена мощност е възможно, само ако се реализира изцяло на пазарна основа и държавата няма
ангажименти, заяви пред депутатите Петкова. По думите й такъв проект може да се развива единствено, ако не се изисква
държавна гаранция, ако не се изисква сключването на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия.
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"За да не се получи така, че българският данъкоплатец да плати сметката, нашата визия е, че този проект, след като ние
притежаваме площадка и вече ще притежаваме и оборудване, трябва да се даде шанс, ако този проект има в себе си
живот, то това да бъде проведено по прозрачна процедура по Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
като бъдат обособени активите и пасивите на тази компания в отделно проектодружество и бъде предложена за
приватизация. Едва тогава можем да видим какъв е реалният инвеститорски интерес", добави Петкова, цитирана от БТА.
Преди броени дни правителството съобщи, че интерес към изграждането на атомна централа в Белене е проявила
Китайската национална ядрена корпорация.
По време контрола депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров припомни, че сеизмологичният риск в Белене е
с една степен по-висока, отколкото в Козлодуй. За него строителството на централа в региона е опасно, още повече, че
страната не се нуждае от новата мощност на фона на продължаването на живота на пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй".
Димитров призова оборудването да бъде продадено и да не се изгражда нова централа.
"Длъжни сме да направим опит да възстановим ресурсите, които българския данъкоплатци са правили през годините",
отговори обаче Теменужка Петкова.
Засега остава неясно къде и за чия сметка ще се съхранява оборудването до евентуалното му влизане в употреба.
Енергийният министър посочи още, че на 15 декември в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще се обсъди
и вероятно одобри Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на националното хранилище за ниско и
среднорадиоактивни отпадъци на площадка "Радиана" край АЕЦ "Козлодуй".
На 7 юли 2016 година Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", което управлява проекта за изграждане на
хранилището, сключи договор за строителство на съоръжението. Подготвителните работи на площадката на "Радиана" се
извършват от 2014 година, а финансирането на проекта идва от Международния фонд "Козлодуй".

в. Сега
√ Депутати искат премахване на данък "лихва"
Постъпленията от данък "лихва", който беше въведен през 2013 г., намаляват непрекъснато, показват данни на
Министерството на финансите, подготвени по повод парламентарен въпрос.
В първата година от въвеждането на данъка приходите са били 82.4 млн. лв. - при положение че тогавашният финансов
министър Симеон Дянков твърдеше, че в бюджета ще влязат около 120 млн. лева. През следващата година - 2014 г., сумата
спада на 65.7 млн. лв. Миналата година този налог е вкарал в бюджета още по-малко - 52 млн. лв., а два месеца преди
края на 2016-а са постъпили едва 31 млн. лева, разкрива справката на МФ, предоставена на депутата Мартин Димитров от
Реформаторския блок (РБ).
РБ ще предложи данъкът върху лихвите по банковите влогове да отпадне, тъй като ефектът му за бюджета е скромен, а в
същото време натоварва излишно хората, които спестяват, обясни народният представител. "Вместо да стимулираме
спестовността и превръщането й в капитали, ние я облагаме. Освен това банките успяват да измислят варианти, с които да
спестят плащането на този данък на своите клиенти", коментира той пред Investor.bg.
Спадът на приходите от данъка се дължи преди всичко на главоломното падане на лихвите в последните години. В
момента те са рекордно ниски и годишният доход от депозитите в банки е под 1%. Това обяснява и защо при растящ обем
на влоговете спадат постъпленията от данъка върху на лихвите, които спестяванията носят.
Има и друга причина. Когато облагането влезе в сила - на 1 януари 2013 г., ставката бе 10%. В края на 2013 г. беше решено
ставката да се намалява c 2 процентни пyнкта всяка година и така след петилетка да падне до нула. Но след като през 2014
г. ставката стана 8%, в края в същата година по предложение на правителството "Орешарски" свалянето на данъчната
тежест бе замразено.
Първоначално се облагаха само лихвите от срочни депозити, но сега вече данъкът се удържа и за доходите от безсрочни
влогове и сметки.

Стандарт
√ Пестим 20% от данъците с пенсии и застраховки
Само 14 работни дни остават за да се ползват облекченията за 2016 г.
Точно 14 работни дни остават до края на годината. И наред с търсенето на Коледни подаръци за близките, сега е моментът
да намалим данъците върху доходите си за изтичащата година като направим доброволни вноски за пенсия и здраве или
сключим застраховка "Живот".
До 10% от годишния си облагаем доход гражданите могат да намалят с лични доброволни вноски за трета пенсия. Като
върху вноските в частен пенсионен фонд не се плащат данъци.
С още 10% облагаемият годишен доход може да се намали с вноски във фондове за здравно осигуряване или със
сключването на застраховка "Живот".
Ако се използват и двете облекчения и се направят вноски за доброволна пенсия и в здравен фонд (застраховка "Живот"),
може да се спестят общо 20% от дължимия данък върху годишните доходи. Например, ако за 2016 г. имате доходи в размер
на 15 000 лв., може да дадете 1500 лв. в пенсионен и 1500 лв. в здравен фонд, като така ще спестите общо 300 лв. данъци.
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Облекчението се ползва с подаване на годишна данъчна декларация за доходите в срок до 2 май 2017 г. (30 април 2017 г.
е неделя, а 1 май е официален почивен ден). Но самите лични вноски трябва да са направени до края на настоящата година
за да важат за получените доходи през 2016 г. Годишна данъчна декларация са задължени да подават всички, които през
2016 г. имат доходи извън работната си заплата. Но дори и хората, които получават само трудови възнаграждения, трябва
да подадат формуляра, ако искат да ползват някакво облекчение.
Личните вноски в частни пенсионни фондове са много добър начин да се пестят пари за старини, защото печелите по две
направления. Първо, до 10% от годишния доход можете да вложите в пенсионен фонд и за тази сума няма да плащате
данъци. Ако текущо през 2016 г. работодателят ви е удържал всички дължими налози, с подаване на данъчна декларация
в началото на 2017 г. от Националната агенция за приходи ще ви върнат част от платения през тази година данък върху
доходите.
Вторият източник на печалба при спестяване в пенсионен фонд е доходността, която реализират дружествата от
инвестициите на средствата ви. Доходността на повечето пенсионни фондове през последните години изпреварва лихвите
по влоговете, които вече са доста ниски и в повечето банки са под 1%. Допълнително лихвите по банковите влогове се
облага с данък от 8%.
Така спестяването в пенсионни фондове често се оказва по-изгодно от банковите депозити. Единственият недостатък е, че
ако искате да изтеглите натрупаните средства във фонда преди да се пенсионирате, ще трябва ви удържат спестения данък
от 10% при внасяне на парите. Освен пестенето на данъци, внасянето на пари в частен здравен фонд ви носи и сигурност,
че ще получите качествено лечение, ако ви се наложи. Огромното разнообразие от застраховки "Живот" пък предлага
варианти и комбинации на покриване на разходи за лечение и обезщетения за загуба на трудоспособност, а някои полици
са съчетани и със спестовен елемент.

investor.bg
√ Проблемът с намирането на подходящи кадри у нас ще се задълбочава
Потенциалът на по-възрастните служители е недооценен, каза Надя Василева
Все повече работодатели в България все по-трудно ще намират подходящи кадри. Това коментира Надя Василева,
изпълнителен директор на Manpower Bulgaria, в предаването Клуб Investor по Bloomberg TV Bulgaria.
За 2016 г. 62% от работодателите посочват, че трудно намират необходимите им кадри, а Василева изрази очаквания
догодина този процент да е по-висок. Тя посочи още, че се наблюдава увеличение на заплатите от порядъка на 5-10% както за по-ниско, така и за по-високо квалифицирани позиции. В производството пък се наблюдава ръст от 10-15% на
годишна база.
Образованието в България трябва да бъде насочено към краткосрочно преквалифициране на кадрите, привличането на
повече жени в процеса, както и въвличане на малцинствените групи в трудовия пазар, препоръча експертът.
Много от работодателите инвестират в обучение на млади кадри, които често напускат. Ето защо те трябва да обърнат
поглед към по-възрастното население, което е по-лоялно, по-дисциплинирано и голяма част от него е готова да учи нови
неща. Там има голям потенциал.
Според нея, ако не се изготви целенасочена стратегия за внос на кадри от чужбина, това може да се окаже пагубно за
икономиката.

24 часа
√ У нас: голямо изгребване на точните специалисти
Защо е важна задачата за купуване на билет за метрото от автомат
Как технологичният бум се отразява на българската индустрия? Според Лъчезар Богданов от “Индъстри уоч” поради факта,
че сме относително благоприятно място за изнасяне на центрове за услуги от други по-богати страни към нас, този бранш
расте изпреварващо. Той не расте заради българската икономика, а заради глобалната. И той издърпва хора, които иначе
биха отишли в други индустрии Другите индустрии все по-трудно ще могат да намират хора с подобен тип умения, дори с
умение на чужди езици. В момента става все по-трудно, по-трудно, отколкото преди 10 или 20 години за завод да намери
инженер или изобщо човек с технически умения и добро владеене на два езика, казва Лъчезар Богданов. Защото сега този
човек най-вероятно работи в аутсорсния бизнес, получава добри доходи, има добра възможност за развитие. Той обслужва
индустрията, но не българската, а някоя чужда, въпреки че създава доход и потребление тук. Така се изгребват на практика
випуските. Ако щете, счетоводител с английски има голям шанс да отиде да работи за такава фирма, вместо да го наемеш
в завод, за разлика отпреди 8-10 г., когато нямаше толкова аутсорснати услуги в България. Има голям глад за подобни
специалисти, ако щете в търговията и къде ли не, но други компании привличат тези хора, казва Богданов. Той обръща
внимание върху нуждата от пренастройване на образованието заради развитието на технологиите. В изследванията на
PISA за деветокласниците миналия път имаше задача как да си купиш билет за метро от автомат и коментарът беше: Ама
те повечето не са виждали метро. Това е голяма заблуда. Ние си казваме - ако децата ги заведем при такъв автомат, те ще
могат да решат такава задача. Не, тази задача е точно за да видим дали с абстрактните умения да правиш логически връзки,
които ти се дават в училище, ти можеш да решиш някаква нова задача. Защото автоматите за метро няма да са същите във
всяка държава. Машините, с които трябва да работиш във всеки автосервиз, са различни. На всеки две години излизат
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нови. Тоест трябва да имаш умението да прочетеш упътване, да работиш с информация, това е предизвикателството пред
образованието. Затова е толкова трудно да кажем в момента дайте да изберем едни професии и занаяти, да ги научим
децата и да знаем, че 20 години напред пазарът на труда ще има подготвени хора с умения за конкретните предприятия,
казва Лъчезар Богданов. 24 000 вече учат в университети за IT сектора - №2 по брой студенти
Какво се случва във висшето образование? Новото издание на рейтинга на университетите в България показа, че в три
инженерни направления, които подготвят кадри за IT сектора - “Комуникационна и компютърна техника”, “Информатика
и компютърни науки” и “Електротехника, електроника и автоматика”, вече се обучават общо 24 146 студенти - втори по
брой след най-масовото направление “Икономика”.

БНР
√ НСИ отчита подобрение на търговския стокообмен на България с ЕС през първите девет месеца на годината
Търговският стокообмен на България с останалите страни от ЕС се подобрява през първите девет месеца на годината при
добър ръст на българския износ през септември, показват предварителни данни на Националния статистически институт.
През септември износ на нашата страна към ЕС нараства с 14,7% спрямо същия месец на 2015 година и възлиза на 2,849
млрд. лева, докато общият внос от Съюза се повишава с 2,4% до 2,7386 млрд. лева.
За периода януари – септември 2016-а износът на нашата страна към ЕС се увеличи с 6,0% в сравнение със същия период
на предходната година и е в размер на 23,0345 млрд. лева, като основни търговски партньори на България са Германия,
Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64,4% от износа към останалите 27 страни - членки.
В същото време вносът от ЕС за посочения период се увеличава с 1,5% на годишна база, достигайки 24,5367 млрд.лева,
като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша.
Въпреки това външнотърговското салдо на България с ЕС за първите девет месеца на годината остава отрицателно и в
размер на 1,5022 млрд. лева, но спрямо дефицит за 2,4502 млрд. лева през периода от януари до септември 2015 година.

Нова ТВ
√ Идея: Всички цигари - под рафта в магазина
Депутатите обмислят да забранят излагането на тютюневи изделия по витрини и стелажи, а предлагането им да става
скрито. Целта е да се ограничат продажбите, а оттам и пушенето, съобщава NOVA.
Когато кутиите са пред очите ти, бързо се озовават в ръцете ти, смятат противниците на пушенето. Така шарените витрини
примамвали дори и тези, които не са дошли в магазина специално за цигари. А отказът от цигарата ставал по-труден.
Затова депутати искат цигарите в магазините да бъдат скрити. Идеята е забрана на излагането на цигари по рафтове и
витрини и изобщо видимостта им, обяснява вносителят на идеята проф. Иван Станков, който е депутат от АБВ. По този
начин вместо кутия с цигари търговецът ще ни подава списък с марките и цените, от който ще избираме.
Но страстните пушачи няма да се откажат от цигарите, дори те да бъдат скрити. Потвърждават го и търговците. И очакват
загуби и трудности в бизнеса.
Все пак ефект се очаква - поне при младите и начинаещите пушачи. Проф. Станков се позова на статистика, според която
всеки 7 на сто от децата до 13-годишна възраст ежедневно употребяват тютюн и тютюневи изделия, а всеки трети българин
е пушач.
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