Медиапул
√ Толкова дълго застудяване у нас не е имало от 30 години
Ски сезонът ще продължи поне до Великден
Толкова продължителни студове не е имало в България от поне 30 години, коментира климатологът Георги Рачев в
понеделник пред БНТ. Той определи метеорологичната обстановка в страната като "уникална" и обясни, че причината за
това е точно продължителността на студа.
"В София отрицателните температури, ледените температури ще се задържат цяла седмица и не само да имаме леден ден
максималната да е -2 или -3 градуса. Ние имахме максимална температура -11.5 градуса. В София има повече от 60 часа, в
които температурата не се качвала над -10 градуса", каза той.
По думите му за българския климат това не е често срещано явление. "Това може да се усети веднъж на 30 години, а с този
вятър усещането за студ просто е феноменално", допълни климатологът.
Георги Рачев каза, че очакванията са вятърът в Североизточна България да стихне, но след това идва нов
средиземноморски циклон, който в момента е в Източното Средиземноморие. Това ще донесе нови сноговалежи в
Източна България и Родопите. "В Източна България и в Родопите ще има нова порция снеговалежи от утре сутринта и в
сряда. В планините има страшно много сняг. Чака ни един, после още един циклон. Това са валежи във високата планина,
които ще натрупат сериозна снежна покривка. Този сняг ще се задържи особено във високата планина и до Великден ще
се карат ски", прогнозира Рачев. В случая обаче има и добра новина – няма да става по-студено. В четвъртък се очакват
положителни температури, а в Южна България ще преминат нула градуса в сряда.
В неделя ще има ново застудяване, но по-меко от сегашното.
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√ Недостиг на ток наду борсовите цени двойно
Рекордно потребление плюс паднали мощности, засега обаче не се обсъжда спиране на износа
Борсовата търговия се електроенергия в понеделник бе белязана от значително по-ниско предлагане на количества от
страна на електроцентралите, повишено търсене от търговците заради нарасналото в студа потребление, което в
комбинация доведе до двойно повишаване на цената на тока за пиковите часове във вторник, спрямо постигнатите
стойности в търговията за предходния ден. Притесненията на доставчиците на електроенергия за осигуряването на
с8ледващите дни в оставащата студена седмица нарастват, а на този фон износът на ток продължава и от Министерството
на енергетиката засега не обсъждат прекратяването му, за да се гарантира вътрешната консумация.
Едва 203 мегаватчаса електроенергия са минали през борсата при средна цена от 246.24 лв./МВтч в търговията "Ден
напред" за 10 януари, а във върховите часове на потребление от 8 до 14 часа търговията е вървяла на стойности от над 340
лв. за мегаватчас. Такава цена за пръв път се постига на българската борса и според участниците в нея това е притеснителен
факт. За сравнение количествата за понеделник са били близо 385 МВтч, а средната цена – 170.10 лв./МВтч, сочи
статистиката на "Българската независима енергийна борса".
Слабото предлагане е предизвикало паника сред търговците, особено на фона на очакваното от "Електроенергийния
системен оператор" (ЕСО) рекордно от пет години насам потребление на над 7770 мегавата във вторник, който според
прогнозите ще е и най-студеният ден. Появили са се слухове, че държавните производители НЕК, АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ
"Марица Изток 2" въобще не са участвали в търговията, въпреки че са длъжни според изискванията на Европейската
комисия, разказаха търговци на ток пред Mediapool. Според тях вероятно те са предпочели да гарантират регулирания
пазар и предпочетени от тях свързани с политически партии търговци на ток, вместо свободния пазар, като това резонно
се е отразило върху цените на електроенергията
Директорът на борсата за ток Константин Константинов обаче посочи, че трите държавни компании са предложили
количества, макар и те са да били силно намалени спрямо предходния ден. Според обясненията му значително
намаленото предлагане е било заради аварии в производствените мощности.
От Кризисния щаб дори заявиха, че са включени резервните електроенергияни производствени мощности.
В същото време обаче износът на електроенергия от страната към Румъния, Гърция, Турция и Македония продължава,
сочат оперативните данни на ЕСО. От енергийното министерство коментираха, че засега не се обсъжда прекратяване на
износа на електроенергия, за гарантиране на вътрешното потребление.
1

investor.bg
√ "Булгаргаз" планира да добие 207 млн. куб. метра газ от Чирен през зимния сезон
В газохранилището бяха нагнетени малко над 445 млн. куб. метра активен газ в началото на сезона
През първите три месеца на годината заявките на „Булгаргаз“ са в размер на 951 млн. куб. метра, от които 743 млн. куб.
метра ще покрити с количествата, закупени от „Газпром Експорт“. За останалите ще се разчита на добив от хранилището в
Чирен.
Това става ясно от стенограмата от закритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод
ценовото предложение на газовата компания за зимния сезон.Актуалните данни на „Булгартрасгаз“, който е оператор на
газовото хранилище, показват, че от началото на месеца от хранилището вече са добити 24 млн. куб. метра. Към 9 януари
активният газ в „Чирен“ е 342 млн. куб. метра.
Зимният сезон за хранилището започва с малко над 445 млн. куб. метра природен газ. „Булгартрансгаз“ е нагнетявал газ
до 17 октомври, сочи справка в сайта на компанията.
Традиционно газът в хранилищата се нагнетява през летните месеци, когато заради по-ниското потребление цените на
суровината са по-ниски. Това прави икономически обосновано съхранението на газ. Газохранилищата покриват и пиковото
потребление в извънредни ситуации, каквито са ниските температури, обхванали Централна и Източна Европа в
последните дни.
Украйна, например, удвоява добива на газ от хранилищата и в последните дни черпи по 100 млн. куб. метра на ден.
Русия вече повдигна въпроса за количествата газ в хранилищата в Украйна. Миналия зимен сезон Киев посрещна с около
17 млрд. куб. метра газ. Сега обаче в хранилищата има по-малко от 14 млрд. куб. метра. Това обаче засега не представлява
проблем на фона на рекордните доставки, които извършва „Газпром“ за европейските си клиенти.
Традиционно по това време на годината Русия и Украйна си разменят взаимно обвинения за неизпълнение на записаното
в договорите за доставка на природен газ. Ако напрежението ескалира и Москва спре доставките на газ, у нас ще влезе в
сила план за действие, предвиждащ преминаване на алтернативно гориво за топлофикациите.
Газ ще бъде доставян приоритетно за защитени потребители - битови абонати, малки и средни предприятия и
топлофикации, които нямат алтернативни варианти за гориво. Дневното потребление през зимния сезон в страната е около
10-11 млн. куб. метра природен газ на ден.
От "Чирен" максимално могат да бъдат добивани около 4 млн. куб. метра дневно, но добивът се ограничава с падане на
налягането в хранилището. Допълнително в кризисна ситуация газ може да получим и през съществуващата връзка КулатаСидирокастро. Максималният капацитет е 3 млн. куб. метра газ на ден.

Българско национално радио
√ Спад на безработицата в България и в целия ЕС през ноември до близо 8-годишни дъна
Безработицата в 28-те страни-членки на Европейския съюз се понижи през миналия ноември до близо 8-годишно дъно от
8,3%, като в същото време безработицата в България достигна най-ниско ниво от юли 2009-а година насам от 7,1 на сто,
показват данни на Евростат.
През ноември 2016-а година безработицата в ЕС се понижи до 8,3% от 8,4% месец по-рано и спрямо 9% точно преди година,
достигайки най-ниско ниво от февруари 2009 година насам.
В същото време безработицата в еврозоната остана без промяна на ниво от 9,8%, задържайки за втори пореден месец в
най-ниско ниво от юни 2011-а година и далеч под 10,5% през ноември 2015-а година.
Според европейската статистика общо 20,429 млн. европейци, от които 15,898 милиона от еврозоната, са били без работа
през единадесетия месец на настоящата година, като спрямо октомври е отчетено понижение на безработните в ЕС с 41
хиляди, докато броят на безработните в еврозоната е намалял с 15 хиляди. Спрямо ноември 2015-а година, общият брой
на безработните европейци се е понижил с цели 1,552 милиона, от които 972 хиляди в региона на единната европейска
валута.
Най-ниска безработица през ноември беше регистрирана в Чешката република (безработица от 3,7%), следвана от
Германия (4,1%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 23,1%, но според данни за септември 2016-а)
и в Испания (19,2% през ноември 2016 година).
През единадесетия месец на 2016 година общо 4,280 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво
на младежка безработица от 18,8%), като това представлява понижение на младежката безработица със 137 хиляди
спрямо ноември година по-рано (когато младежката безработица беше на ниво от 19,5%).Според Евростат безработицата
в България през ноември 2016-а се е понижила до 7,1% от 7,2% през октомври и е далеч под ниво от 7,9%, достигано година
по-рано (през ноември 2015-а година). По този начин безработицата в нашата страна удари най-ниско дъно от юли 2009-а
година, когато тя беше на ниво от 6,9 на сто.
Общо 229 хиляди българи са били без работа през единадесетия месец на изминалата година спрямо 233 хиляди месец
по-рано и 264 хиляди безработни точно преди година (през ноември 2015-а), показват днешните данни на Евростат. Това
представлява трайно понижение на безработицата в България под психологическото ниво от 300 хиляди за петнадесети
пореден месец и най-малък брой безработни от юни 2009-а година, когато техния брой също беше от 229 хиляди.
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Младежката безработица в България обаче се повиши през ноември до 22,0% от 21,6% през октомври и спрямо 20,1%
точно преди година (през ноември 2015-а), като през единадесетия месец на миналата година общо 33 хиляди български
младежи на възраст под 25 години спрямо 33 хиляди и през октомври и 35 хиляди през ноември 2015-а година.
Според Евростат, безработицата сред жените в нашата страна се понижи през ноември до 6,5% от 6,6% през октомври и
под 7,6% година по-рано, докато безработицата сред мъжете спадна до 7,6% от 7,7% през предишния месец и под ниво от
8,2% през ноември 2015-а година.
Днешните добри данни на Евростат предполагат, че икономиката на ЕС, на еврозоната и в частност българската, са
продължили да набират скорост в края на миналата година.
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√ Процедури за концесия на плажове ще бъдат довършвани от служебния кабинет
Отдаването на ивици с изтекли договори трябва да започне, за да се гарантира успешен летен сезон, коментира
министърът на туризма
За Министерството на туризма е важно процедурите по отдаване на 34 плажа с изтекли договори на концесия или под
наем да започнат, за да се гарантира успешен летен сезон тази година. Това каза на извънреден брифинг министърът на
туризма Николина Ангелкова по повод обвиненията на БСП, предава БТА.
БСП алармира за нередности в процедурите за отдаване на концесии на плажове по Черноморието в последните дни на
миналата година. Още преди Нова година от левицата поискаха правителството в оставка да даде гаранция за прозрачност
на процедурите или следващият министър на туризма да ги преразгледа изцяло. За БСП е смущаващо, че решенията за
започване на тези процедури са взети на 10 ноември, непосредствено преди подаването на оставка на правителството и
след първия тур на президентските избори.
Днес на пресконференция в централа на партията от БСП отново повдигнаха темата, като посочиха, че правителството в
оставка продължава да раздава апетитни и атрактивни плажове на фирми, близки до управлението. Атанас Зафиров каза,
че на 31 декември 2016 г. са били развалени концесии и насрочени пет търга за "много атрактивни плажове", сред които
"Слънчев бряг - Север".Твърденията на БСП за хода на концесионирането и отдаването под наем на плажове са
манипулация и подготовка на предизборна кампания, заяви пред журналисти министърът на туризма в оставка Николина
Ангелкова.
По думите й голяма част от процедурите ще се довършват в мандата на служебното правителство.
Министърът припомни още, че с решение на правителството е започнало отдаването на концесия на осем плажа и
допълни, че сега се подготвят още шест такива процедури, а останалите се обработват за отдаване под наем.
По повод изявлението на БСП Ангелкова попита как партията разполага с конфиденциална информация по процедурите,
като посочи, че по разпоредби на Закона за устройството на черноморското крайбрежие информация за процеса се
оповестява, след като има решение на Министерския съвет за избор на концесионер.
По отношение на концесията на "Слънчев бряг-Север" министърът припомни, че тя е прекратена заради системни
нарушения на концесионера. Тя попита дали БСП защитава този "системен нарушител" и допълни, че този плаж се подготвя
за отдаване под наем, а не за концесия.
Ако плажовете останат без концесионер или наемател, те стават неохраняеми, а ако има време, може да се отворят нови
процедури. Очаква се до дни да има решение на Министерски съвет по една част от осемте плажа със стартирали
процедури и да има избрани концесионери.
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√ Избран е изпълнител за строителството на 10 км от Хемус между Ябланица и Боаза
Класираният на първо място кандидат е "ХВП Ябланица" ДЗЗД
Избран е изпълнителят за проектирането и строителството на 9,3 км от автомагистрала „Хемус“ - участъкът между
Ябланица и Боаза, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“.
Класираният на първо място кандидат е „ХВП Ябланица“ ДЗЗД, в което участват: „Хидрострой“ АД, „Водстрой 98“ АД и
„Пътстрой Бургас“ ЕООД.
Предложената цена от дружеството е 54,9 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на обществената поръчка за изготвяне
на технически проект и строителство на отсечката от аутобана е 910 дни. От тях 180 дни са за проектиране, а 730 дни за
изграждане на обекта.
Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна
разделителна ивица - 2 м, водещи ивици и банкети.
Предвидено е построяването на 5 селскостопански подлеза, 2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския
път Брестница - Съева дупка.
Ще бъде изградена и етапна връзка с път I-4 Коритна - Белокопитово за проектна скорост 60 км/ч.
Проектът ще се изпълнява със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна
инфраструктура“.
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Припомняме, че при отварянето на ценовите оферти най-ниска цена за строителството на отсечката предложи
обединението “АМ Хемус 1 – 2016” - малко над 54,6 млн. лева без ДДС при индикативен бюджет от 80 млн. лева. На
следващо място по най-ниска цена бе офертата на „ХВП Ябланица“ ДЗЗД.

в.Сега
√ Търговска верига бе наказана с цели 300 лева за ценови измами
КЗП установила сериозни разминавания между обявените и действителните стойности на продуктите
Абсурдите в българското законодателство и безсилието на различните видове комисии нямат край. Шест години след
първото установяване на нарушението и след серия съдебни дела търговска верига ще плати 300 лева за системни ценови
измами на клиентите. При това "санкцията" е не за нарушението, а за консултантски услуги на Комисията за защита на
потребителя. Това става ясно от решение на Върховния касационен съд (ВКС) по дело, заведено от Комисията за защита на
потребителите (КЗП). Решението на съда е от 23 декември миналата година, но за него бе съобщено от комисията вчера.
Търговската верига системно е подвеждала клиентите си с цените на част от хранителните стоки. На етикета на щандовете
пишело едно, а на касата цената се оказвала съвсем различна - и, разбира се, по-висока. Нарушението е установено при
серия от проверки на КЗП, започнали още от края на 2010 г. За това са наложени финансови санкции - 122 лв. при първото
установяване, а комисията е забранила нелоялната практика. Това обаче не смутило веригата, която продължила да работи
по същия начин. Нови проверки показали, че схемите на търговците не са променени. Затова КЗП е завела колективен иск
за прекратяване на тази практика, решен в нейна полза през 2014 г. от Софийски градски съд. Това решение е потвърдено
окончателно от ВКС, а веригата трябва да плати на комисията 300 лв. юрисконсултски възнаграждения по делото.
От КЗП вчера отказаха да назоват фирмата. В решението на ВКС тя е отбелязана само с инициали "Т-М", а магазинът, където
е установено нарушението, е в търговски център "Фрапе" в Пловдив.
При проверката отпреди няколко години се оказало, че потребителите могат да бъдат натоварени с до 4 лв. над обявената
върху опаковката цена при покупка на млечни продукти. Сигналът е подаден от потребител от Пловдив, който засякъл
разминаване между обявената върху опаковката цена за 1 кг кашкавал - 10.89 лв., и заплатената от него и маркирана в
касовия бон цена за 1 кг - 12.79 лв., като е приложил към сигнала копия от опаковката и касовата бележка.
В друг случай при поставена върху вакуумната опаковка на кашкавал цена 12.29 лв. за килограм и 2.26 лв. за разфасовка
от 192 г маркираната на касата цена за килограм е 14.34 лв. и 2.76 лв. за количеството в опаковката. Това означава, че
потребителят ще плати за килограм с над 2 лв. повече, отколкото очаква, обясниха от КЗП. Нарушението е било хванато за
около десет вида от изложените по щандовете продукти, които към момента на проверките са били налични 200
разфасовки. Сходни трикове имало и при цените на сирене, снакс с играчки, колбаси и др.
Потребителите да сравняват цената на опаковката и тази на щанда, препоръчват от КЗП. Важно е и хората да следят
маркирането на продуктите на касата. При две различни цени за една и съща стока или маркирането на по-висока от
обявената цена поискайте разяснения. Съмнявате ли се за заблуда, откажете се от покупката, съветват от КЗП.

Дневник
√ Учени от БАН се оплакват от нередности при кандидастването за европарите за наука
Учени от Българската академия на науките (БАН) се оплакват от проблеми при кандидатстването за европейските средства
за наука. Става въпрос за процедурата по изграждане и развитие на центрове за върхови постижения, която стартира през
лятото. С 350 млн. лева по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" се предвижда да бъдат
изградени четири центъра за върхови постижения и осем центъра по компетентности.
Петнадесет учени, сред които ръководителите на 11 института в БАН и зам.-ректор на Техническия университет-София, са
подписали писмо до вицепремиера в оставка Томислав Дончев, в което описват проблемите си при подготовка на
проектите и изразяват съмнения, че се готвят злоупотреби. В него е посочено, че Управляващият орган (Министерството
на образованието и науката - бел. авт.) постоянно е правил "концептуални промени в подготовката на проектните
предложения", както и че към края на м.г. не са били предоставени всички задължителни за кандидатстване документи
като декларация на английски език за асоциираните партньори.
Поради тези причини учените настояват срокът за подаване на проектите, който изтича на 23 януари т.г., да бъде удължен
до 15 март.
Сигналът е изпратен и до БСП, откъдето алармираха за случая и изразиха опасения, че цари хаос и процедурата е пред
провал. "Когато приемахме бюджета за 2017 г., не се дадоха повече пари на БАН под предтекста, че има еврофинансиране
за наука. Сега учените изразяват съмнения, че се готвят злоупотреби с тези пари. В медиите вече има информация, че по
програмата ще бъдат направени проекти за реновиране на софийските минерални бани в "Овча купел" и Горна баня, които
нямат общо с центрове за върхови постижения. Ако сроковете не бъдат удължени, а неяснотите - отстранени, това е
саботаж не само към учените, а и към следващия министър, който и да е той", коментира пред "Дневник" депутатът от
образователната комисия Стоян Мирчев.
Вицепремиерът по еврофондовете в оставка Томислав Дончев обяви пред "Дневник", че при него има няколко сигнала,
които в момента се анализират. Той потвърди за искания за удължаване на процедурата.
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"Ще се произнеса до ден-два. По принцип е трудна практиката да се удължават крайните срокове за кандидатстване, тъй
като условията не са тежки и не са нужни големи средства за подготовка на проектите", заяви още Дончев. Попитан защо
са правени концептуални промени за подготовката на проектните предложенията, за каквито се сигнализира, той обясни,
че не става въпрос точно за такива промени и заяви, че ще коментира, след като разгледа сигналите.

Дневник
√ Рекордните 8 млн. чуждестранни туристи са посетили България за една година
В края на януари официално ще преминем границата от 8 милиона чуждестранни туристи, които са посетили България
през последната година. Това заяви пред БНТ министърът на туризма в оставка Николина Ангелкова. Тя допълни, че всеки
един месец от 2016 г. е рекорден от към посетители от чужбина.
Само за четирите месеца от летния сезон на миналата година 5.5 млн. чужденци са прекарали почивката си в България,
което също е рекорд. През това лято се очаква да има ръст от 10%. До края на зимния сезон пък ще има между 5 и 7 на сто
увеличение на туристите.
"По коледните и новогодишни празници над 400 хил. чужденци прекараха почивката си в България. Над 200 хил. са
българите, които са били поне за една вечер в някой от курортите ни", добави Ангелкова.
Тя каза още, че министерството има договори с някои от най-големите туроператорски компании в света и през 2017 г.
само от техни клиенти ще има ръст от 30%. Най-много чужденци ще дойдат от Великобритания, Румъния, Русия и Гърция.
Ангелкова не подмина и скандала с БСП от вчера за концесиите на някои от плажовете по Черноморието. По думите ѝ
депутатът от левицата Атанас Зафиров "адвокатствал" на някой от участниците в битката за концесията. Според нея това се
дължи на факта, че той е народен представител от бургаския регион.

Нова тв
√ Мая Манолова: Ще забраним колекторските фирми да съдят граждани
Пред финализиране в Народното събрание е законопроект, който ще забрани частните арбитражни съдилища да съдят
граждани и потребители. Това заяви пред NOVA омбудсманът Мая Манолова.
Тя напомни, че е изпратила писма до депутатите, където им е приложила фрапиращи случаи от практиката на
арбитражните съдилища, за да гласуват в подкрепа на избирателите си срещу "узаконения рекет на частната съдебна
система"."Тази часпром съдебна система, която функционира в България, е мрежа от 45 съдилища, като само в един от тях
годишно се разглеждат по 100 000 дела, тоест на ден се отхвърлят по 300 дела. Сметнете 100 000 дела по минимум 150
лева такси и разноски, юрисконсултски възнаграждения, арбитражни такси, това са 15 млн. лв. само за един съд всяка
година", каза омбудсманът.
Общественият защитник определи арбитражните съдилища като "орган за рекет върху българските граждани":
"Колекторските фирми и частните съдилища извършват системни злоупотреби. Те вече започнаха да съдят покойници и
общини".
По думите й, една колекторска фирма може да купи стар дълг за 20 стотинки, и да получи от него 200 лева."Ситуацията
става много зловеща, когато става въпрос за бърз кредит. Един частен арбитражен съд може да постанови всякакви лихви",
изтъкна тя, като даде пример със случай, при който заем от 3 хиляди лева е нараснал до 23 хиляди.

в.24 часа
√ IT бизнесът нараснал седем пъти за 10 г. до 1 млрд. евро
Петкратно са се увеличили и работните места в сектора
Почти седем пъти - с 631,7%, е нараснал софтуерният бизнес в България за последното десетилетие. Приходите през 2016 г. са достигнали
1,02 млрд. евро. 10 години по-рано те са възлизали на 139,4 млн. евро. Това показват данните на независимата агенция CBN Pannoff,
Stoytcheff & C.
Петкратно са се увеличили работните места за десет години. От 4 982 позиции в софтуерния бизнес през 2006 г. през миналата година е
имало заетост за 19 755 души. Равносметката, десет години след членството на България в ЕС, показва, че ръстът на работни места е в
рамките на почти 300%. Покачва се и заплащането в сектора. Брутното годишно възнаграждение през 2011 г. възлиза на 28 086 лв., през
2016 г. то е почти 45 хил. лв. Според анализаторите при брутна месечна заплата от 3696 британски паунда за програмист във
Великобритания то стандартът на живот на заетите в бранша в България се изравнява с покупателната способност на програмистите в
Лондон. През 2015 г. едно работно място в софтуерния сектор е генерирало приблизително 15 хил. лв. годишно преки и косвени данъци
- с повече от 50% над средните стойности за страната. Данните сочат, че в същата година като ДДС в хазната са влезли 96 млн. лв., за
данък печалба са платени 19 млн. лв. Социалните осигуровки се равняват на 89 млн. лв., Данък общ доход - на 74 млн. лв. Според
експертите съществува висок риск за индустрията при прилагането на прогресивен данък. Още повече че данък общ доход за IT
индустрията в съседна Румъния е нулев По тази причина и големи фирми избират Букурещ заради данъчни облекчения. Очакванията на
членовете на софтуерната асоциация през новата 2017 г. са предимно положителни. Почти половината от отговорилите смятат, че
ефектът върху глобалната икономика ще е добър за бизнеса. Неутрално отговарят около 30% от запитаните, настроението на останалите
анкетирани е негативно. Необнадеждени за ефекта на националната икономика са около една четвърт. Почти 60 на сто остават
неутрални, а 15% са настроени положително. Най-негативни са програмистите относно пазара на работна ръка - над 60 на сто, при 15%
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положително настроени. Настроенията на 25% от запитаните са отрицателни по въпроса за ефекта на държавната политика и
конкуренцията. Без особено мнение по първото питане са 65%, а по второто - около 40 на сто. Близо 70% от участвалите в допитването
прогнозират увеличение на приходите през 2016 г., както следва: 11,9% - с около 50%, 30,95 % - с 25 на сто, а 26,19% - с 10 процента. Не
очакват промяна 23,81% от компаниите, а едва малко над 7% предвиждат намаляване на приходите Според експертите, които стоят зад
изследването, високите възнаграждения са четири пъти над средните за страната. Те посочват, че големият ръст, включително и този
като процент от БВП, ще увеличава все повече важността на индустрията. Сивият сектор е нулев или много малък, а приносът към
бюджета на работното място се увеличават с 50 на сто. Растежът е възпрепятстван от липса на кадри, а за същите специалисти се борят
и други индустрии, смятат анкетьорите. Проучване изготвено от “Дъ Икономист Интелиджънс Юнит” по заръка на Софтуерния Алианц,
показва че индустрията допринася за 7% от БВП на ЕС или 910 млрд. евро. 3,1 милиона работни места в 28-те членки осигурява секторът.
Позициите са най-различни - от разработчици на софтуер, уеб дизайнери, административни асистенти. “Софтуерната индустрия създава
голямо разнообразие от професионалисти”, се посочва в проучването. На година всички заети получават 139 млрд. евро, показват още
данните.

в.Сега
√ България е трета в Европа по брой аптеки
Веригите се разрастват все повече
В България все още има достатъчно аптеки, все повече от тях работят със здравната каса, а веригите са на път окончателно
да завземат този пазар, сочи секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията за периода 2010-2015 г.
България е на трето място в Европа по брой аптеки, сочат данните на асоциацията на фармацевтите в Европейския съюз за
2015 г., цитирани в анализа. У нас на 100 000 души население се падат 51 аптеки. Според агенцията по лекарствата общо
аптеките у нас са 3794. Лидер в това отношение е Гърция с 84 аптеки на 100 000 души, следва Кипър с 55 аптеки на 100 000.
На последните места са Дания, Холандия и Швеция със съответно 6, 11 и 14 аптеки на 100 000 човека.
Расте и броят на аптеките у нас, които работят със здравната каса, т.е. осигуряват и отпускат безплатни или частично
платени медикаменти. През 2010 г. те са 2041, а през 2015 г. броят им вече е 2259. Съответно в този период рязко намалява
и броят на аптеките с прекратен - заради нарушения или по собствено желание, договор с НЗОК. През 2010 г. те са 348, а 5
години по-късно - едва 93.
Основният проблем у нас според здравното министерство обаче е липсата на аптеки в малки населени места, а също и на
достатъчно денонощни обекти дори в областни градове.
Пазарът все повече се доминира от веригите аптеки, чийто брой расте - самите вериги са повече, също и аптеките в тях.
КЗК описва и как те заобикалят закона, според който един и същ собственик не може да притежава повече от 4 аптеки.
Притежател на марката "Марешки" например е търговецът на дребно с лекарства "Варнафарма-М" ООД. Дружествата,
които оперират аптеки, работещи под търговската марка "Марешки", управляват обектите по силата на сключени договори
за франчайзинг с "Варнафарма-М" ООД. "Търговците на дребно с лекарствени продукти, които имат договори за франчайз
с "Варнафарма-М" за търговската марка "Марешки", са дружества, всяко от които съгласно закона има правото да открие
до 4 аптеки. Дружествата, които оперират аптеки под марката "Марешки", прилагат обща търговска политика, чрез която
се постига оптимизация на дейността им - доставките се осъществяват от един основен доставчик - "Фармнет" АД. В
резултат на това е възможно да се договарят условия за доставка на лекарства с отстъпки, които впоследствие се
прехвърлят към пациентите под формата на по-ниски цени. Политиката към крайни клиенти също е обща - в договорите
за франчайз са определени стандарти в обслужването на крайни клиенти, които важат за всички обекти. При направена
заявка към основния доставчик "Фармнет" заявката се изпълнява с приоритет спрямо други заявки, за да стигне възможно
най-бързо лекарството до пациента. При ценообразуването се прилагат едни и същи принципи, насочени към поддържане
на по-ниски маржове и по-ниски цени за крайния клиент", отбелязват от КЗК.
КЗК е изследвала 17 вериги. Всички те разширяват броя на аптеките си. "Subra" например в края на 2015 г. има 43 аптеки,
а през 2010 г. те са били 14. За изследвания период аптеките "Феникс" и "Медея" вече имат съответно 65 и 39 обекта.
Намаляват единствено "Образцови аптеки", а данните за "Марешки" и свързаните със "Софарма" няколко вериги не са
публични.
ПАЗАР
Расте и броят на продадените лекарства във веригите. Ако през 2010 г. веригите са продали по линия на НЗОК лекарства
за 190 млн. лв., а на свободна продажба - за 120 млн. лв., то през 2015 г. касата е платила близо 380 млн. лв. на веригите,
а пациентите за продукти извън поетото от касата - над 300 млн. лв. Огромният дял от тези продажби - 220 млн. лв. по
линия на НЗОК и 160 млн. лв. на свободна продажба, е на една верига, но от КЗК не споменават името й.

investor.bg
√ Минимално възнаграждение се дължи от първия ден на работа зад граница
Главна инспекция по труда публикува нови правила за труд и заплащане в Общността и Швейцария
От 2017 г. в сила са нови правила за работа в страните от Общността, страните по споразумението за Европейското
икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
Главна инспекция по труда (ГИТ) публикува на интернет страницата си минималните изисквания за труд и заплащане в
страните от ЕС и страните по споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария,
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с които трябва да се съобразяват работодатели, изпращащи работници и служители на работа в тези държави. Целта на
промените е с новите правила да се осигури по-добра защита на трудовите права на наши работници и служители,
изпратени от български работодател на работа извън граница, съобщиха от ГИТ.
Според тях императивно се разпорежда, че приемащата държава трябва да се осигури поне минимално възнаграждение
от първия ден, в който работникът или служителят е започнал работа зад граница в рамките на предоставяне на услуги.
Преди промените минималното възнаграждение за приемащата държава ставаше задължително при командироване за
повече от 30 дни, напомнят от Инспекцията.
Оттам посочват, че размерът на минималното трудово възнаграждение в различните държави се определя по различен
начин. Това може да става чрез законови или подзаконови нормативни актове, административни разпоредби, колективни
трудови договори или арбитражни решения, приети за общоприложими в съответната държава.
В шест от държавите - членки на ЕС няма приети минимални трудови възнаграждения - Австрия, Кипър, Дания, Финландия,
Италия и Швеция, посочват от ГИТ.
С новите разпоредби за командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
работодателят има задължение да запознава писмено хората с условията на работа в приемащата държава, публикувани
на единния официален уебсайт на съответната държава, не по-късно от един работен ден преди началната дата на
командироването или постъпването му на работа в предприятието ползвател.
Експерти на ГИТ събраха и публикуваха данни за минималното трудово възнаграждение в различните държави.
В Белгия средният месечен гарантиран минимален доход е 1501,82 евро за работник на 18 години, 1541,67 евро за
работник на 19 години, 1559,38 евро за работник на 20 и повече години. Този месечен гарантиран минимален доход не е
точно еквивалент на минималната месечна работна заплата. Минималната работна заплата не е фиксирана със закон. Тя
се определя чрез колективни трудови договори, сключени от съвместните комисии/комитети. Договорените с
колективните договори ставки са по сектори и квалификация и са по-високи от посочения гарантиран минимален доход.
От началото на 2017 г. минималната ставка в Германия e в размер на 8,84 евро на час. Остава условието в различните
отрасли и региони минималната ставка да се определя с колективни трудови договори, които не могат да бъдат под
минимално определената.
В Гърция минималната работна заплата от началото на 2017 не се увеличава, а намалява. С нов закон се определя
минимална работна заплата в случаите когато е извън системата на колективното трудово договаряне. Под натиска на
кредиторите се предвижда отмяна на 13-та и 14-та заплата. Предстои намаляване на минималната работна заплата от 1
януари под валидната към момента, която в частния сектор е в размер на 586,80 евро за работниците над 25 години, и в
размер на 510,95 евро за работници под 25 години. Предстои и премахване на всички бонуси.
В Дания няма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови
договори.
В Естония месечната минимална заплата е 430 евро, т.е. 2,54 евро на час.
В Ирландия минималната почасова ставка за квалифицираните възрастни работници е 9,25 евро на час. На работници над
18 години и със стаж, по-малък от две години от първата си работа, се дължат минимум 8,33 евро. На работници, които
имат една година стаж и са над 18 години се дължат минимум 7,40 евро на час. Изплаща се възнаграждение в размер на
6,48 евро на час за работници под 18 годишна възраст. Предвижда се и минимално заплащане за обучаващи се (работници
над 18 год., в структурирано обучение в рамките на работния ден ). През първата една трета от обучението се плаща 6,94
евро, през втората една трета от обучението – 7,40 евро, а през третата една трета част от обучението – 8,33 евро, като
всеки период от 1/3 трябва да бъде най-малко един месец и не по-дълъг от 12 месеца.
В Исландия няма конкретна минимална ставка, а заплатите се определят чрез колективни трудови договори.
В Испания минималната работна заплата през 2017 г. е определена с кралски указ и е в размер на 23,59 евро на ден или
707,60 евро на месец или 9 906,40 евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно)
В Италия няма установени минимални ставки. Заплатите се регулират чрез колективни трудови договори.
В Кипър условията на наемане, включително и минималното заплащане на труда, се уреждат с Кодекс на трудовите
договори (КТД). Архив на КТД се поддържа от Дирекция „Трудови правоотношения“ към Министерството на труда,
благополучието и социалната сигурност.

в. Стандарт
√ Доход до 6,63% носят парите за втора пенсия
Доходност до 6,63% за 2016 г. дават задължителните универсални пенсионни фондове (УПФ) от инвестиране на
натрупаните в тях пари за старини. Това показват изчисления на "Стандарт" на база данни на Комисията за финансов
надзор (КФН). Най-ниската постигната доходност от УПФ за 2016 г. е 1,25% като дори тя е по-висока от лихвите по банковите
влогове, които паднаха под 1%. В универсалните пенсионни фондове се осигуряват всички работници, които са родени
след 1959 г. Средната сума по индивидуалните партиди на хората за втора пенсия е 2413 лв., сочат последните официални
данните на КФН, които са към 30 септември 2016 г. В УПФ се осигуряват общо над 3,551 млн. души. Средната възраст на
осигурените лица е 38,7 г. Най-голяма сума по своите лични партиди в УПФ естествено са натрупали хората на възраст
между 55 г. и 59 г. - средно 3053,30 лв., а най-малка имат младежите между 15 г. и 19 г. - 116,47 лв.
При доброволните пенсионни фондове (ДПФ), където всеки може по желание да внася суми за старини, има доста поголяма разлика между най-ниската и най-високата постигната доходност от управлението на средствата на осигурените.
Най-високата доходност, реализирана от доброволен пенсионен фонд от последния работен ден на 2015 г. до края 2016 г.
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е 8,70%, показват изчисленията на "Стандарт". Това е отличен резултат на фона на ниските лихви в цяла Европа. Но найниската доходност е само 0,50%. Данните показват, че спестяването за старини в доброволните пенсионни фондове, е поизгодно от трупането на пари в банка. Това е така, защото лихвите по повечето депозити са над 1%. Освен това с личните
вноски в доброволен фонд може да се намалят до 10% от дължимите годишни данъци върху доходите, а лихвите по
банковите влогове се облагат с данък от 8%. Хората, които се осигуряват в доброволните фондове, сами избират какви
сума да заделят за старини и кога да правят вноски - всеки месец, на три месеца, или например веднъж в годината.
Единственият недостатък е, че ако искате да изтеглите парите си от ДПФ преди да навършите годините за пенсия, ще трябва
да платите данъка, който е спестен при внасяне на пари във фонда. Средната сума, която осигурените в ДПФ са натрупали
по личните си партиди, е 1451,25 лв., сочат данните на КФН към края на септември. В доброволните пенсионни фондове
се осигуряват 599 732 души, а тяхната средна възраст е 49,8 г.

в.Стандарт
√ В Сребърния фонд има 2,65 млрд.
В периода януари – декември износът на електроенергия намалява с 39,1% на годишна база до 6,41 млн. мегаватчаса
2,658 млрд. лв. има в Сребърния фонд към края на декември 2016 г., сочат данните на МФ.
Във фонда се събират парите от приватизация, средствата за централния бюджет от концесии и 25% от бюджетния излишък
за годината.
Целта е след години с парите от Сребърния фонд да се подпомогне изплащането на пенсии.
През декември във фонда са преведени 2,42 млн. лв. Парите от бюджетния излишък за 2016 г. ще влязат във фонда през
2017 г.
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