в.Сега
√ Кабинетът ще гласува отново минималната заплата
Министерският съвет в оставка ще трябва да гласува отново увеличената минимална заплата за тази година заради гаф
на управляващите - постановлението за размера й не е обсъждано със синдикатите и работодателите в тристранката.
Това беше известно и преди министрите да гласуват увеличението малко преди Нова година. Заради това
работодателите обмислят дали да обжалват старото постановление, което не е отменяно.
Явно, за да изпревари това обжалване, социалният министър в оставка Зорница Русинова е публикувала отново същия
проект на постановлението за минимална заплата от 460 лв. Сега документът ще мине през обсъждане и в тристранката.
Не е ясно обаче дали ще стигне времето на този кабинет да гласува минималната заплата. Документът е публикуван на 9
януари, трябва да мине 14-дневен срок на обсъждане, след което да бъде гласуван на заседание на Министерския съвет.
През този срок трябва да се свика и заседание на тристранката. Това не е първият подобен случай в този кабинет - и
минималната заплата за 2015 г. не бе обсъдена в тристранката, заради което работодателските организации я атакуваха в
съда. Тогава кабинетът ги финтира по същия начин като сега.
Миналата година при бойкота на бизнеса на преговорите за минималните осигурителни прагове социалният министър
Русинова твърдеше, че до края на 2016 г. ще свика заседание на тристранката, на което да се обсъди нов начин за
определяне на минималните доходи. Страната ни трябваше и да ратифицира конвенция 131 на Международната
организация на труда, с което да се гарантира балансиране и предвидимост в ръста на минималната работна заплата, на
базата на обективни критерии като инфлацията, производителността на труда и др. Реформата в начина на определяне и
договаряне на минималните доходи обаче остава за следващия кабинет.
МОТИВИТЕ
Няма промяна в мотивите, с които социалното министерство ще защитава вече приетия по-висок размер на
минималното възнаграждение. "За определянето на нов размер на минималната заплата от 460 лв. способства
икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години. То ще способства за мотивиране за
търсене на работа и реализиране и задържане на трудовия пазар, за запазване на жизненото равнище на най-ниско
доходната част от работната сила и намаляване на дела на риска от бедност сред работещите", аргументират се от МТСП.
От ведомството посочват, че минималната заплата у нас е 78% от тази в Румъния и девет пъти по-ниска от тази в
Люксембург (1923 евро). "България е на последното място по този показател в ЕС, като зад нас с по-ниска минимална
работна заплата в Европа е Албания", коментират още от министерството.

в. 24 часа
√ Пик в харча на ток от 20 г. Вземат мерки да няма режим
Гърция спира износа, отказали сме ток на Турция
Предприемаме всички действия, за да не се стигне до режим на тока. Това каза на брифинг в Централното диспечерско
управление министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя съобщи, че в 19 ч в понеделник е достигнат 20-годишен
пик в потреблението на ток, натоварени са били 7679 мегавата мощности. Наложило се да бъде активиран студеният
резерв. Това са блокове в 6 централи, които са в готовност да бъдат включени при необходимост. Поискан е ток от Румъния
превантивно, тъй като ТЕЦ “Бобов дол” и русенската топлофикация не са могли да включат блокове заради замръзнали
въглища. По-късно нещата в “Бобов дол” се нормализирали. Студеният резерв е 550 мегавата, активиран е целият.
Отклонен е и ток от АЕЦ “Козлодуй” и “Марица-изток 2”, който е бил за борсата, за да бъде гарантирано потреблението.
Затова на нея в понеделник се стигна до рекордна средна цена от 246 лв. за мегаватчас. За тази мярка е уведомена ЕК, тя
се отнесла с разбиране. При необходимост това ще се прави отново. Във вторник сутринта България е отказала ток на
Турция. Гърция спира износа от 0 часа в сряда. Електроенергийният системен оператор анализира ситуацията и при нужда
ще предложи на министъра да бъде спрян износът и от България, заяви шефът му Иван Йотов. Това би могло да стане при
проблеми в мини “Марица-изток” и в басейна изобщо, ако има аварийност в системата, ако всички съседи ограничат
износа, ако има проблеми с мрежата. Петкова успокои, че електроенергийната система у нас е стабилна. Чрез медиите тя
предаде това на лидера на БСП Корнелия Нинова, която видяла в искането на ток от Румъния аргумент за строителството
на “Белене”. Министърката заяви, че АЕЦ ще се строи при икономически изгоден модел. В понеделник е било рекордно и
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потреблението на природен газ - 16 млн. куб. м, каза Петкова. Тя успокои, че няма проблем с доставките, а в Чирен са
складирани 340 млн. куб. м.
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√ ЕСО е в готовност да ограничи износа на електроенергия
Гърция спира износа от 12 часа тази нощ заради тежката зимна обстановка в страната
Съседните на България страни ограничават износа на електроенергия на фона на влошената зимна обстановка, съобщи по
време на брифинг енергийният министър в оставка Теменужка Петкова. Тъй като системите в региона работят в паралел и
ограниченият износ ще се отрази на баланса, Петкова е наредила на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) да следи
внимателно този процес и ще бъдат взети необходимите мерки.
Реакция при спиране на износа на съседните държави е да ограничим от своя страна износа, така че да бъдат защитени
българските потребители.
Изпълнителният директор на ЕСО Иван Йотов гарантира, че при ограничаване на износа на електроенергия от съседните
държави, както и при появата на друга извънредна ситуация, която да застраши потреблението (проблем с добив на
въглища или отказ на мощности), операторът ще предложи на енергийния министър да ограничи износа.
Гърция вече обяви, че от 12 часа тази нощ ще спре износа, подобна мярка обсъждат и други съседни държави, стана ясно
още от думите на Йотов.
Министерството на енергетиката на южната ни съседка посъветва и потребителите да изключат ненужното енергийно
оборудване в пиковите часове (между 18 часа и полунощ).
Теменужка Петкова даде информация и във връзка с искането на ЕСО за съдействие от оператора на мрежата в Румъния в
неделя вечерта. България е поискала аварийна помощ, тъй като е имало опасения за активирането на "студения резерв".
Ситуацията в Румъния обаче не е по-добра, отколкото в България, и местният оператор е отказал допълнителни доставки.
Това не е проблем за България, особено и след активирането на ТЕЦ "Бобов дол". Двата резервни блока в централата не
успяха да се задействат веднага, тъй като въглищата в складовете им бяха замръзнали. От 17 часа в понеделник обаче те
също са включени в системата.
От шестте предприятия, които са заявили студен резерв, само две не са успели да реагират веднага - ТЕЦ "Бобов дол" и
ТЕЦ Русе, каза още енергийният министър. Двата блока на бобовдолската централа вече работят, има обаче известни
проблеми със стартирането на студения резерв от ТЕЦ Русе.
Към момента добивът в Мини Марица-изток се извършва "нормално при зимни условия". Дружеството подава доставки
на въглища към централите в Маришкия басейн, макар и не в пълен обем на заявките. Това не е проблем, защото
централите имат въглища на склад.
Друга мярка, която правителството е предприело, е да поиска от Европейската комисия част от електроенергията, която
АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток" 2 задължително предоставят на енергийната борса, да бъде насочена към
обществения доставчик (Националната електрическа компания). Очакваме положителен отговор от Брюксел, посочи
Теменужка Петкова. Мярката е превантивна, за да можем да преодолеем евентуална кризисна ситуация. Тя отбеляза още,
че доставките на газ също са ритмични и няма нарушения.
Ситуацията е усложнена, но не е основание да се говори за изграждане на нова ядрена мощност, категорична е още
Теменужка Петкова. Нова мощност ще бъде построена при икономическа обосновка необходима ли е тя за България,
допълни още тя.
Тази вечер ЕСО очаква върхово потребление на електроенергията - над 7,7 хил. мегавата товар на мрежата. Потреблението
в последните дни е най-високото от 1996 година насам, посочи още Теменужка Петкова.

в.Стандарт
√ Световната банка и Брюксел с по-високи оценки за България
Световната банка и Европейската комисия (ЕК)подобриха оценките си за България. Икономиката на страната ще нарасне с
3,2% през 2017 г., е посочено в новата глобална прогноза на Световната банка.
Това е с 0,5% по-голям ръст от прогнозата на СБ от юни 2016 г. За 2018 г. и 2019 г. очакванията на СБ са БВП на България да
нарасне с 3,1%. Прогнозите на СБ са много по-оптимистични от очакванията на Министерството на финансите (МФ), което
заложи ръст на БВП с 2,9% през 2017 г. в есенната си макроикономическа прогноза.
Наред с това ЕК публикува годишния си Мониторингов доклад за устойчивостта на дълга на страните от ЕС. По отношение
на България ЕК потвърждава оценката на МФ за ниска степен на риск пред устойчивостта на публичните финанси.
Същевременно ЕК подобрява оценката си за дългосрочната фискална устойчивост на страната, премествайки България от
средна в ниска категория на риск. Подобно подобрение в сравнение с оценките от 2015 г., е отчетено само за Швеция,
докато при останалите страни от ЕС не се наблюдава промяна в риска, с изключение на Унгария, чиято оценка се влошава.
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√ БСП пак предлага да бъде създаден фонд Индустрия
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Социалистите предлагат с 500 млн. лв. от бюджета да се откриват предприятия
БСП отново представи идеята си да бъде създаден държавен фонд "Индустрия". Изпълнителното бюро на социалистите
заседава днес в Кюстендил, предаде БТА. Председателят на БСП Корнелия Нинова заяви, че партията предлага създаването
на фонд "Индустрия" с държавни средства в размер на 500 млн. лв. Тези средства според социалистите трябва да бъдат
инвестирани за откриване на производствени предприятия.Нинова посочи още, че в платформата на партията се предлага
и освобождаване от данъци за две години за всеки, който открие малко или средно предприятие с до пет души работници.
Лидерът на социалистите посочи два проблема в областта – безработицата и освобождаването на работници от мини
"Бобов дол". Другият проблем според нея е наличието на порочни практики на кметове на ГЕРБ.
На пресконференция тя попита задочно Цветан Цветанов, който упрекна БСП, че ще прави кампания с фалшиви новини,
дали е фалшива новината за повдигнатото обвинение днес на кмета на Пловдив за нарушения в обществени поръчки.
Нинова отбеляза, че ще предоставят на главния прокурор информация за кмета на Рила. Припомняме, че през октомври
2016 г. социалистите представиха идеята си пред ББР. Правителството на Пламен Орешарски пък имаше планове за
реиндустриализация на икономиката, но те не бяха реализирани.
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√ Увеличават издръжката на студентите от приоритетни специалности
Повишават се коефициентите за математика, информатика, биология и архитектура
Промени в постановление на Министерския съвет от 2015 г. за издръжката на обучението за един студент по
професионални направления са предложени на сайта за обществени консултации.
Според постановлението издръжката по специалности във ВУЗ-овете зависи от комплексна оценка за качеството на
обучението и съответствието му с нуждите на пазара на труда. Средствата от държавния бюджет се умножават по
коефициент за всяко професионално направление.
С проекта се предлагат изменения, които трябва да повишат ефективността на публичните разходи, пише в мотивите.
Увеличават се коефициентите за всички приоритетни направления с между 6 и 28%. Най-голямото увеличение е за
професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически
науки“, „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“,
„Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура,
строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“,
„Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“.
Увеличават се и коефициентите за всички приоритетни професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на
обучението по…“, „Теория и управление на образованието“, „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“.
Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/2017 учебна година.
Намалява се коефициентът за „Национална сигурност“ за първи курс от 7,81 на 2,80 през настоящата учебна година с
изключение на обучението от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът
е 7,81. Намаляват се коефициентите и за „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“. Предвид започналата бюджетна
година срокът за провеждането на обществените консултации е 14 дни, пише в проекта.

Медиапул
√ МОСВ дава 52.4 млн. лв. като гаранции за частни капитали в екопроекти
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предостави 52.4 млн. лв. от бюджета на оперативната програма
"Околна среда" 2014-2020 г. като банкови гаранции във Фонда на фондовете, с което ведомството очаква да привлече
частен капитал в реализацията на екологични проекти от обществено значение. Финансовото споразумение за
прехвърлянето на сумата, която е част от бюджета в сектора "Отпадъци" бе подписано във вторник от екоминистъра
Ивелина Василева и изпълнителните директори на фонда Валери Белчев и Илия Караниколов.
"Споразумението е много важно за сектор „Отпадъци“, за да постигнем националните политики. Предстои привличане на
частен капитал. Надяваме се тези 52, 4 млн.лв. да бъдат умножени по пет“, каза министър Василева.
Илия Караниколов съобщи, че до три месеца ще стартират пазарните консултации на параметрите на финансовия
инструмент. След успешна тръжна процедура за избор на финансови посредници, се очаква до края на годината да бъдат
подписани и първите договори с крайните получатели.
Със средствата ще се гарантират кредити на бенефициенти за изграждане на центрове за повторна употреба и купуване на
техника и съоръжения за тях, както и за други пазарно устойчиви проекти. Бенефициенти могат да бъдат общини, частни
фирми, държавни предприятия и сдружения с нестопанска цел.
Идеята на новия финансов инструмент е да се привлекат частни инвеститори в екопроекти, които да компенсират
недостига на публични финансови ресурси за сектора.
Очакванията са да се намали количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за
повторна употреба и улесняване на достъпа на населението до центровете за повторна употреба.
Планира се на ниво ФМФИБ или на ниво финансови посредници да се постигне ефектът на лоста и да се привлече частен
капитал. Очаква се чрез този ефект да се постигне съотношение на средствата от програмата към привлечения капитал
приблизително 1:5. Това означава, че на разположение на крайните получатели ще има над 250 млн. лв.
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През 2018 г. се предвижда да бъде подписано и второ финансово споразумение с Фонд мениджър на финансовите
инструменти в България. По силата му във фонда ще постъпят 10% от бюджета на приоритетна ос „Води“. С този ресурс ще
бъдат подпомогнати инвестициите във ВиК сектора. Това може да бъде под формата на облекчени кредити или чрез други
инструменти.
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√ И Иво Прокопиев е обвиняем по делото с акциите на EVN
Собственикът на „Икономедиа“ е помогнал на Симеон Дянков да извърши престъпления по служба, твърдят от
прокуратурата
Иво Прокопиев е привлечен като обвиняем от прокуратурата, съобщиха от пресцентъра на Софийска градска прокуратура
(СГП). Прокопиев е привлечен като обвиняем по същото досъдебно производство, по което прокуратурата повдигна
обвинение и на бившия министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и по което предстои
предявяване на обвинение на бившия вицепремиер и министър на финансите Симеон Дянков. Става дума за делото за
продажбата на миноритарния пакет на държавата в енергийното дружество EVN.
Собственикът на медийната група „Икономедиа“ е обвинен в това, че в периода май - юни 2011 г. в съучастие като помагач
на Симеон Дянков умишлено го е улеснил да извърши престъпление по служба, свързано с продажбата на акциите на
дружеството.
Иво Прокопиев е с мярка за неотклонение "Подписка". От прокуратурата не съобщават повече подробности, освен че
разследването по делото продължава.
В своя позиция Иво Прокопиев определя обвинението на прокуратурата като абсурдно и нелепо, нямащо нищо общо нито
с фактите, нито с правото, пише БТА. От постановлението на прокуратурата не разбрах, а и следователят не можа да ми
обясни с какво съм помогнал на бившия финансов министър Симеон Дянков, нито какво конкретно съм извършил по
сделката за борсова приватизация на ЕVN. Всъщност по тази сделка аз нищо не съм извършил, казва Прокопиев. В
същността си "обвинението" е клевета, която приравнява прокуратурата на обикновен инструмент за репресия на
опонентите на корупционното статукво в страната, подобен на кафявите медийни бухалки, пише в позицията.

в. Труд
√ Поръчки за 17 млн. лв. проведени на тъмно
Обществени поръчки за над 17 милиона лева са били проведени на тъмно показаха проверки на Агенцията за държавна
финансова инспекция през четвъртото тримесечие на 2016 г. Проверени са общо 542 обществени поръчки за 230 890 984
лв. като са констатираха 60 случая на непроведени или неоснователно проведени търга.
За последното тримесечие инспекторите са приключили 176 финансови инспекции, 80 от които по подадени сигнали, а 96
– на база на утвърдения годишен план. Констатираните вреди са на стойност 4 123 998 лв., като 71 112 лв. от тях са
предотвратени, а 559 102 лв. са възстановени в рамките на проверките.
Установени са 61 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна
финансова инспекция.
Вреди за близо 369 хиляди лева са констатирани при проверка на търг на Министерството на земеделието и храните. Става
въпрос за възложена през 2015 г. обществена поръчка за осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и
медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на ведомството.
Средствата са възстановени. АДФИ е установила и неправомерно проведени обществени поръчки за 180 хил. лв. на
Министерство на образованието и науката.
Нарушения при търговете има и УМБАЛ „Света Анна” София – за над 65 хил. лв. и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” гр.
Стара Загора – за над 821 хил. лв.
Вреди за над 2,78 млн. лева са установили инспекторите в държавното дружество „Агроводинвест” ЕАД гр. София, което
се занимава с консултантска дейност.
Непроведени или неоснователно проведени търгове за близо 150 хил. лв. са открити в Националния дворец на културата,
а в Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев” – за 77 хил. лв.
Редица общини също са възлагали обществени поръчки на тъмно. Най-голяма е сумата за Община Пловдив – непроведени
или неоснователно проведени търгове за 7,77 млн. лева. Инспекцията е обхванала разходваните средства за изграждане
на „Спортен комплекс – покрит колодрум“ за пeриода от 1 март 2012 до 30 юни 2015 г.
За Община Балчик нарушенията са в поръчки за 2,7 млн. лв., а в Община Антоново – за 1,47 млн. лв.

в.Сега
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√ Ремонтът на НДК заради ЕС изведнъж стана 35 млн. лв.
Средствата, които ще бъдат нужни за ремонта на НДК за предстоящото българско европредседателство, изненадващо
станаха 35 млн. лв. Това се разбра вчера по време на откриването на изложбата "НДК-Артефакти". В сградата ще се
провеждат заседанията, официалните срещи и пресконференциите на лидерите на съюза в рамките на шест месеца.
Първоначално се очакваше ремонтът да струва 17 млн. лв., и тези пари бяха отпуснати от МС. В края на м.г. сумата набъбна
до 20 млн. лв., а в началото на тази вече е с 15 млн. лв. повече.
В края на ноември м.г. директорът на НДК Мирослав Боршош заяви, че все още има много неизвестни около ремонта например какво ще "излезе" от стените и таваните при събарянето им, тъй като от повече от 30 г. никой не ги е поддържал.
Затова той ще продължи да преговаря с правителството за отпускането на допълнително пари. Вчера Боршош обясни, че
до момента са преведени 17 млн. лв., а останалите трябва да бъдат изплатени от държавата до началото на март. Близо
3.9 млн. вече са похарчени за премахването ненужни предмети, ламперии, настилки, част от тях превърнали се в
"артефактите", изложени във фоайето на НДК. Закупена е и конферентна техника по стандартите, изисквани от Брюксел,
която е струвала 4 млн. лв. Още 20 дни ще се уточнява точната сума, която ще е необходима за системата за сигурност на
НДК. Боршош изрази притеснение, че България все още не е готова за председателството на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г. "В момента сме на ръба. В момента сме във фаза, в която ние от екипа на НДК се притесняваме за българското
председателство", каза той.

Дневник
√ Асоциация поиска преференции за електромобили като мярка срещу смога
За насърчаване на електромобилите като една от незабавните мерки срещу вредните емисии от транспорта в големите
градове настояват от Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС) в своя позиция, изпратена до
министерствата на финансите, на икономиката, на транспорта, на екологията, както и до кмета на София.
Насърчаването на електромобилите трябва да е водеща дългосрочна мярка за разрешаване на проблема с отделяните
вредни газове и фини прахови частици в градски условия, считат от асоциацията. Ефективна такава стъпка според тях е
промяна в данъчната политика за облагане на тези превозни средства.
Поводът за становището на асоциацията са опасните нива на замърсяване на въздуха, отчетени в различни населени места
в България в началото на януари 2017 г. Сред основните източници на замърсители и лошото качество на въздуха е
трафикът по улиците.
БАЕПС счита, че подобни мерки не търпят отлагане и отговорните институции следва да се заемат приоритетно с това като
грижа за живота и здравето на населението и особено на децата, които са най-чувствителни към проблема.
"Сравнени с автомобилите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), електромобилите имат нулеви емисии на вредни газове
и минимално количество прах на мястото на употребата им. Поетапната подмяна на автопарка в страната от превозни
средства с двигатели с вътрешно горене с електромобили значително ще намали замърсяването на въздуха от транспорта",
изтъкват от организацията.
Към момента са предприети частични, но недостатъчни мерки за насърчаване на електромобилите, като освобождаване
от пътен данък и безплатно паркиране в синя и зелена зона в някои големи градове, е мнението на асоциацията. Според
тях ефективна мярка би била промяната в данъчната политика за облагане на превозните средства, която да поощрява почисти технологии.
"Социалната цена на поддържането на автопарк, където 87% от превозните средства са на възраст над 10 години, а 42% са
произведени преди 1996 г., е неизмерима", подчертават от БАЕПС.
Бизнесът и електромобилите
Мярката е особено актуална за бизнеса, който е заинтересован от придобиването на електромобили поради по-ниската
цена на употребата им – и като разход при превоз на километър, и като разходи за поддръжка.
Приоритетни насърчителни мерки за бизнеса биха оказали по-осезаемо влияние в кратък период и така ще дадат тласък
и на цялостното навлизане на превозни средства с електрически двигатели в страната.
Ежедневните градски пътувания, извършвани от бизнеса, са значителна част от всички пътувания в големите градове и
подмяната им с електромобилни такива ще окаже осезаем ефект за намаляване количеството емисии на вредни газове и
ФПЧ в градовете, препоръчват от организацията.
Подкрепа за общините
Спешна подкрепа да се окаже и на общините за подмяна на автопарка на градския транспорт с електрически превозни
средства (ЕПС) искат от организацията. Според тях удобният обществен транспорт е ключов за намаляване на
задръстванията в градовете, а по-ниската му цена на експлоатация при електрическо задвижване позволява да се увеличи
честотата на движение и да се подобри комфортът за пътниците.
Насърчаване закупуването и употребата на L-категория електромобили – двуколесни (включително e-bikes и рedelec),
триколесни и четириколесни, е друга ефективна мярка, описана в становището им. Според тях те са особено подходящи
за градски условия - заради малкия си размер, който значително намалява необходимото място за паркиране и подобрява
проходимостта на вече изградената улична инфраструктура. Те са и по-евтини и така подходящи за граждани и институции.

в. 24 часа
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√ Прогноза: Растежът на рекламните разходи се забавя значително през 2017 г.
Ръстът на разходите за реклама на компаниите ще се забави значително през 2017 г. заради икономическата и
политическата несигурност, пише в. “Уол стрийт джърнъл”, като цитира прогноза на агенция “Магна глоба”. Световният
рекламен бизнес няма да спре да расте, но се очаква това да стане с 3,6%. За сравнение ръстът в рекламата за 2016 г. се
предполага, че ще стигне 5,7%. Рекламните продажби в САЩ вероятно ще нараснат едва с 1,7% в сравнение с 6,9% за 2016а според последните прогнози, които вземат под внимание влиянието на политическите и олимпийските кампании.
Няколко са факторите, чието въздействие ще се усети върху рекламните разходи. Сред тях са липсата през 2017 г. на големи
събития за рекламиране като изборите и олимпийските игри, както и несигурността след победата на Доналд Тръмп на
президентските избори в САЩ и Брекзит - решението на Великобритания да напусне ЕС. В световен мащаб това е найслабият темп на растеж от 15 години, като се изключи голямата рецесия през 2008-2009 г., посочва в прогнозата си “Магна
глоба”. В същото време агенцията предполага, че дигиталната реклама ще надмине телевизионната през 2017 г. Това се
дължи най-вече на бързия ръст в мобилната реклама. За него роля играе и фактът, че софтуерът за блокиране на реклама
е най-вече за настолни компютри и не действа особено при мобилно сърфиране. Тези тенденции са малко по-различни,
когато става дума за българския рекламен пазар. Дигиталната реклама няма да успее тази година да надмине
телевизионната, тъй като все още телевизията е най-разпространеното средство за комуникация у нас. Ще се случи, но
най-малко след 2-3 години. Втората разлика със световната реклама е, че у нас е много възможно ръстът в рекламата да е
по-голям. Причината е, че напролет ще има предсрочни избори, които реално ще увеличат приходите от реклама за
медиите.

Капитал
√ Леката индустрия очаква нови клиенти, пазари и инвестиции
Оптимизмът на част от мениджърите обаче е умерен заради хроничната липса на кадри в някои от секторите
Нови продукти и пазари, повече клиенти и продажби. Това са очакванията на компаниите от сектора на храните и леката
индустрия през 2017 г. Оптимизмът на част от мениджърите обаче е умерен заради хроничната липса на кадри в някои от
секторите.
Храни и напитки - инвестиции в машини и хора
Търсенето на био-, локална и прясна храна е част от основните тенденции на световния пазар на храни, които се развиват
доста успешно и в България. По данни на Министерството на земеделието и храните през първите осем месеца на 2016 г.
има увеличение с 1.2 % при производството на всички месни продукти и с 1% при млечните, а преработката на сурово
мляко се е увеличила с 6.5%.
Над един милион лева е инвестицията в пречиствателна станция, която фирма "Полидей" - Карлово, е направила през 2016
г. Половината от средствата са безвъзмездни европейски субсидии. Компанията произвежда млечни продукти с марката
"Домлян" и планира инвестиции и през 2017 г., свързани с покупка на висок клас техника, разширяване на производството,
нови продукти.
"Новите машини изискват висока квалификация на технолозите, затова фирмата ни инвестира непрекъснато в тяхното
обучение. За съжаление текучеството е голямо не само при нас заради предложенията за работа, които ВМЗ - Сопот,
отправя към хората в региона", обясни Елеонора Велинова, управител на "Полидей". По думите й проблем за
млекопреработващия сектор е не само липсата на квалифицирана работна ръка, но и нелоялната конкуренция на
продуктите с ниско качество и с палмово масло, представяни като млечни.
Александър Цветанов, маркетинг мениджър на "Сладоледена фабрика Дени": "Ще продължим инвестициите си в
маркетинг и промоционални дейности."
Ръст на продажбите от 20% през 2017 г. планира мениджърският екип на "Сладоледена фабрика" ООД – Велико Търново
(марка "Дени"). През миналата година компанията откри новото си предприятие в Дебелец, което утроява капацитета на
фирмата. "Фабриката отговаря на всички световни стандарти и ни позволява да реализираме до 20% по-добра енергийна
ефективност. През 2016 пазарът претърпя загуби от близо 10% заради лошото време през май, но въпреки това ние успяхме
да реализираме ръст от 5%", обобщава Александър Цветанов, маркетинг мениджър. По думите му фирмата е подобрила
цялостно асортимента си чрез по-добри рецепти и премахване на вредни съставки. "Вече всички наши продукти са без
трансмазнини, а повечето са и без глутен, което е обозначено на опаковката. Въпреки увеличението на цените на
суровините с близо 15% ние ще опитаме да запазим ценовите нива, където е възможно. Ще продължим инвестициите си
в маркетинг и промоционални дейности. Продължава и работата ни върху подобряването на производствените линии с
цел по-голяма ефективност и по-малко бракувани продукти", обобщава Александър Цветанов.
Бранимир Братанов, маркетинг директор на "Карлсберг България": "Консумацията на бира в страната е 74 л на човек от
населението годишно, не може да се очаква драстична промяна."
Изминалата 2016 бе втора поредна година на растеж за бирената индустрия в страната след няколко години на свиващи
се продажби. "За 11-те месеца на 2016 г. пазарът на пиво в страната отбелязва 6% ръст в обем и 7% в стойност. Това е найвисокият растеж, отчитан досега", съобщи Бранимир Братанов, маркетинг директор на "Карлсберг България", като цитира
данни на Nielsen A/S. По думите му добрите продажби са резултат от слънчевото лято, силния туристически сезон и
множеството нови предложения, направени от бирените компании в страната.
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"Консумацията на бира в страната е 74 литра на човек от населението годишно. Пазарът има своите спадове и върхове, но
не може да се очаква драстична промяна в консумацията", смята Бранимир Братанов. Затова очакванията за 2017 са за
запазване на равнищата на продажби, достигнати през предходната година.
Мебели - разширение на производствени площи
Производството на мебели в България създава 2.5% от добавената стойност в индустрията и през 2016 бележи ръст средно
с около 10% спрямо 2015 г. според информация на Министерството на икономиката. Около 2100 предприятия в сектора
осигуряват заетост на близо 20 хил. души, което е 4% от общия брой на заетите в промишлеността. Около 20% от фирмите
в бранша изнасят активно продукцията си, отчита министерството.
Александър Палешутски, мениджър и един от собствениците на "Средна гора": "Планираме около 10% ръст на продажбите
през 2017."
Мебелната фирма "Средна гора" от Стара Загора доставя годишно 750 хил. столове за IKEA, но планира да достигне
годишен производствен капацитет от един милион бройки до 2020 г. Това е целта на проекта "Да растем заедно с IKEA",
който компанията започна да изпълнява през април 2015 г. Очаква се амбициозната програма да доведе до отварянето на
около 120 работни места в "Средна гора" и около 200 при поддоставчиците. Предприятието е най-дългогодишният
български партньор на шведската мебелна верига и е най-големият доставчик в Европа на борови столове за IKEA. През
2016 компанията спечели отличието "Износител на 2016 година" на браншовата камара. "Сега сме в процес на разширение
на производствените площи. Очакваме повишаване на капацитета и производителността на труда. Планираме около 10%
ръст на продажбите през 2017", каза Александър Палешутски, мениджър и един от собствениците на "Средна гора".
С надежди за по-добра 2017 е и Мария Пепелянова, проектант в "Алфа дизайн" - Бургас. Компанията предлага комплексно
обзавеждане и интериорен дизайн за дома, офиса и хотела и изработва мебели по индивидуални проекти. "Основните ни
клиенти са руснаци, но заради спад в поръчките в последните години бяхме принудени да съкращаваме заети. Големите
вериги не са ни конкуренция, защото продават модулни серии, които не са със същото качество като нашите продукти. Не
работим евтино, но предлагаме качество на добра цена", обясни Мария Пепелянова.
Облекла и обувки - повече поръчки
За първото шестмесечие на 2016 г. Браншовата камара на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)
отчита 8% ръст на износа спрямо същия период на 2015 г. "Все още нямаме окончателните данни за 2016, но очакваме
експортът в сектора за първи път да надхвърли границата от 2 млрд. евро. Пазарната структура остава същата - 91% от
продукцията на българските фирми за облекло и текстил е за ЕС. В износа за трети страни се отчита спад от 9%, но това не
може да повлияе на общата възходяща тенденция", коментира Радина Банкова, председател на браншовата организация.
Заетите в сектора към края на третото тримесечие на 2016 г. са около 100 хиляди. По същото време през 2015 г. те са били
104 хиляди, посочи Банкова. По думите й разликата от 4 хил. души е изцяло за сметка на подсектор облекло (88 хил. през
2016 спрямо 92 хил. през 2015), докато в текстилните фирми броя на заетите се запазва (12 хил. души).
Радина Банкова, председател на БАПИОТ: "Имаме изключително много поръчки и прогнозата за следващите две години е
добра."
"Интересът на чуждестранните възложители към българските предприятия е голям. Имаме изключително много поръчки
и прогнозата за следващите две години е добра", обобщава Радина Банкова. Фирмата, която тя управлява - "Крис фешън
индъстрийс" – Ловеч, ще инвестира през 2017 над половин милион лева в машини, оборудване, организация на труда.
"Кандидатстваме за европейски средства, но ако не бъдем одобрени, пак ще реализираме инвестицията", уточнява
Банкова. "Крис фешън индъстрийс" продава под собствена марка дамски горен трикотаж. Има собствена развойна
дейност, разработва собствени модели и се договаря директно с магазини в Германия, Австрия, Холандия и др.
Фирма МИК-БГ – Русе, вече изпълнява проект по програма "Иновации и конкурентоспособност", който ще завърши през
2017. Инвестицията е за около 700 хил. лв., от които 70% са безвъзмездни. Средствата ще бъдат използвани за покупка на
машини и съоръжения и ще доведе до разкриване на нови работни места, уточни Миглена Христова, собственик и
управител на компанията.
МИК-БГ произвежда дамска конфекция и корпоративни облекла. "Работим за висок клас марки, основно за Франция, като
зад граница заминават над 90% от продукцията ни", обясни Христова. Имали и собствена марка, но се отказали да я
налагат, тъй като вътрешният пазар не бил особено благосклонен. "Най-големият проблем за бранша е липсата на кадри.
И сега имаме свободни работни места, но няма кандидати", обобщи Миглена Христова.
"Арас текстил" – Харманли, също работи само за експорт. Дружеството е в бранша от 2001 г. и произвежда спално бельо,
олекотени завивки, възглавници и др. Мажоритарен собственик на семейната компания е Мехмет Алкан. Фирмата се
развива възходящо. "През 2015 имаме износ за 9.342 млн. лв., а през 2016 – за над 12 млн. лв., по предварителни данни.
През 2015 заетите бяха 40, а през 2016 – 73", съобщи Димо Маринов, икономически консултант на "Арас текстил". През
миналата година дружеството откри нова фабрика в с. Загоричене. Купили сграда, направили ремонт и я оборудвали с
нова техника. "През 2017 г. очакваме поне 13 млн. лв. износ. Имаме запитвания от нови клиенти, както и за вътрешния
пазар, но нямаме капацитет. Засега изнасяме основно за Германия", обобщи Маринов.
Засилващ се интерес на западноевропейски възложители на поръчки отчитат и фирми от обувния бранш. "Някои от тях са
работили с обувни предприятия още по времето на социализма. Сега се връщат от Китай и Индия и това е много отчетлива
тенденция, резултат от няколко фактора", коментира Иван Колев, собственик на "Колев и Колев". "В Китай работните
заплати се вдигнаха и това оскъпява продукцията. Оскъпяват я и изискванията на европейските възложители и клиенти,
които не желаят да потребяват продукти, за чието производство е използван детски труд или не се спазени стандартите за
опазване на околната среда. Друга причина за отлива са големите разстояния до Европа. Освен това потреблението на
обувки спадна в резултат на кризата, затова възложителите предпочитат по-малки серии от един модел, но по-голямо
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разнообразие. Това не е приемливо за Китай, Индонезия, Индия, но ние сме се научили да правим по-къси серии", обобщи
Колев.
Иван Колев, собственик на "Колев и Колев": "През 2017 очакваме ръст на оборота от 15% в резултат на нови канали за
продажба."
По думите му разрастващата се онлайн търговия и големият брой промоционални кампании са факторите, оказали найголямо влияние върху вътрешния пазар на обувки през 2016. "Сезоните се свиват, продажбите се извършват в по-кратки
срокове и ако ги изпуснеш, изпускаш вълната. Конкуренцията през интернет е невидима, днес я има, утре не. Определени
активности могат да предизвикат неочаквани продажби", обобщава тенденциите на пазара в страната Иван Колев. И
уточнява, че оборотите на неговата компания през 2016 са сравними с тези от предходната година, но фирмата постигнала
по-висока печалба, тъй като оптимизирала разходите си. През 2016 "Колев и Колев" приключи проект за внедряване на 3D
машина за изработване на стелки по конкретни индивидуални параметри и от началото на 2017 вече предлага тази услуга.
"През 2017 очакваме да продължим партньорството си с новите клиенти от Франция, за които работихме през 2016. За
някои от тях продаваме под нашата марка К&К, за други работим по поръчка. Очакваме ръст на оборота от 15% в резултат
на тези нови канали за продажба", обобщи Иван Колев.

profit.bg
√ Кои са инвестиционните посредници с най-голям оборот на Българска фондова борса през изминалата година?
Данни на Българска фондова борса сочат, че общо 50 посредника имат сделки през 2016 г. на Българска фондова борса.
Това е с 3 по-малко спрямо 2015 г. Тенденцията за понижаване на активните посредници с страната продължава, след като
през 2014 г. бройката им бе 61.
Общият изтъргуван оборот на БФБ-София за 2016 г. възлезе на 416 млн. лв. спрямо 410 млн. лв. за преди година.
Едва 14, или с един по-малко, пък са лицензираните инвестиционни посредници със сделки за над 10 млн. лв. през
изминалата година.
Лидери в това отношение са Първа Финансова Брокерска Къща и Евро Финанс, чийто клиенти осъществиха сделки за
респективно 102 и 96 млн. лв. Следват Реал Финанс и БенчМарк Финанс с 86 и 83 млн. лв., както и Елана Трейдинг с 80 млн.
лв.
Шестата позиция е за Капман с 64 млн. лв., изпреварил Карол и Централна кооперативна банка с 46 и 44 млн. лв. Топ 10 се
допълва от Де Ново и Кепитъл Инвест.
С по над 10 млн. лв. оборот са още Д.И.С.Л. Секюритис, София Интернешънъл Секюритиз, Дилингова Финансова Компания
и АВС Финанс.
Общо 32 са инвестиционните посредници през 2016 г. с трансакции за по над 1 млн. лв. спрямо 37 за преди година. Четири
от останалите пък са реализирали сделки за под 10 000 лв., сочат още данни на борсовия оператор.
Според данните на борсовия оператор сред посредниците с най-много сделки на БФБ-София през 2016 г. начело за 16-а
поредна година е Карол. Клиентите на посредника са осъществили 35 639 сделки, или малко повече спрямо година порано, когато броят на трансакциите бе 35 263.
Само още два посредника в страната имат по над 10 000 сделки. Това са Елана Трейдинг и БенчМарк Финанс, осъществили
респективно 15 507 и 13 000 покупко-продажби.
В челото са още Първа финансова Брокерска Къща и Капман, изпреварили Юг Маркет и Реал Финанс. Топ 10 се допълва от
Евро Финанс, Загора Финакорп и Булброкърс.
Средната стойност на една сделка на посредниците от топ 20 е най-висока при Евро Финанс и Централна кооперативна
банка (33 и 31 хил. лв.), докато при Реал Финанс възлиза на 28 хил. лв.
За сравнение при Карол е 1290 лв., докато при Елана Трейдинг и БенчМарк Финанс възлиза на 5214 и 6460 лв.
Общо 17 са инвестиционните посредници в страната, осъществили повече от 1000 сделки през изминалата година на БФБСофия. Тук попадат още София Интернешънъл Секюритиз, АВС Финанс, Обединена Българска банка, Пощенска банка, Бул
Тренд Брокеридж, ЦКБ и Първа инвестиционна банка.
С по над 100 сделки са 38 от 50-те посредника, осъществили сделки през изминалата година на родния капиталов пазар.
Дали има нужда от посредниците от 40-то до 50-то място, вие преценете сами. Те са отговорни са общо 324 сделки за
цялата 2016 г. на стойност 840 хил. лв. при двойно отчитане.
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