Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

cross.bg
√ Бизнесът иска осигуряване на човешки ресурси и конкурентоспобност на българските производители
Като че ли вече има условия за един тласък на капиталовия пазар. Това обяви в началото на пресконференцията на
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Васил Велев, предаде „Труд".
Смятаме, че има нужда от дълбока реформа на висшето, както и на професионалното образование. Парите на
данъкоплатците за образование не се връщат в икономиката, посочи Велев. Според него професионалното образование
се е превърнало в езикови гимназии, а трябва да заеме отново основна роля в подготовката на кадри. Държавни стипендии
за определени специалности във висшите училища срещу задължение за професионално развитие в страната, иска още
бизнесът.
Трябва да е ясно при такъв ръст на БВП, при такава производителност на труда, каква да е минималната работна заплата,
а не с мокър пръст да гледаме накъде духа вятърът, заяви председателят на БСК Божидар Данев. Нашият кодекс на труда
е от 1985 г., той е брадясало остарял. Ако искаме да сме в крак с цифровото общество, трябва да направим генерални
промени в трудовото законодателство, смята Данев.
Хубаво е, че в програмите на повечето политически сили не се говори за вдигане на данъчната тежест. Единствено при
социалистите се говори за увеличение на 20% на облагането върху доходи над 10 хил. лв., каза председателят на КРИБ
Кирил Домусчиев. Трябва решително да се противопоставим, защото това е така наречената средна класа, смята
Домусчиев. Той нарече идеята популистка в стил „дайде да ударим богатите" и посочи, че истински богатите ще намерят
начин през офшорки или по друг път да избегнат такова облагане.
Една от важните задачи съвместно с новия парламент и ново правителство, каквото и да то, е да изготвим една стратегия
за българската енергетика, каза още Домусчиев. За нас е важно да няма пак мегапроекти и големи шлемове, които в крайна
сметка трябва ние да платим. Не ни трябват нови ТЕЦ-ове в „Мариците", не ни трябват нови милиарди, налети в ядрената
енергетика, посочи Домусчиев, отново визирайки предизборни обещания на левицата.
Навсякъде в администрацията трябва на мястото на мълчаливия отказ да се въведе принципът на мълчаливото съгласие,
призова още Васил Велев.
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√ Държавна агенция "Електронно управление" представи пред НС на АИКБ плановете си до 2020 г.
Осем нови компании бяха приети за членове на Асоциацията
„Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи създаването на Държавна агенция „Електронно
управление“ към Министерски съвет, защото този подход създава предпоставка за ускоряване въвеждането на
електронното управление в страната. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев при откриването на дискусията с
ръководството на Държавна агенция „Електронно управление“, която се проведе на заседание на Националния съвет на
Асоциацията на 3 февруари. Председателят на ДАЕУ Росен Желязков запозна членовете на Националния съвет на АИКБ със
състоянието на електронизирането на административните услуги до момента и плановете за развитие през следващите
четири години до 2020 г. „Нетърпеливи сме да видим възможно повече работещи електронни услуги за гражданите и
фирмите, защото това ще подобри бизнес средата в страната и ще повиши конкурентоспособността на българската
икономика. АИКБ е готова да окаже съдействие и подкрепа“, заяви Васил Велев.
Осем нови компании бяха приети за членове АИКБ на заседанието на Националния съвет на Асоциацията. Сред тях е
„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД – един от най-големите частни работодатели в страната.
Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално
равнище. В нея членуват над 80 браншови камари, които са представителни в 3/4 от икономическите дейности, над 10 000
предприятия, осигуряващи работа на над 500 000 души. Асоциацията разполага с изградена мрежа от регионални камари,
обхващащи 2/3 от общините в страната.
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Важни обществено-икономически и политически теми

в. 24 часа
√ Работодателите ще си подбират хора още от училище
През тази и следващата година най-лесно ще бъдат назначавани учители, лекари, монтьори и строители
Възможност да си подбират работници с подходящ профил още докато са в училище трябва да получат от тази година
българските работодатели. Това ще стане възможно след доработка на системата за кариерно ориентиране в училищното
образование, която поддържа образователното министерство. Проектът предвижда системата за кариерно ориентиране
да има модул, подобен на трудовите борси в интернет. Той е включен в мерките от Националния план за заетост за тази
година, който бе одобрен преди две седмици от Министерския съвет. Новият модул ще позволи първо работодателите да
публикуват обяви за временна и сезонна работа. За тях ще кандидатстват учениците над 15 г. По-големите ученици пък ще
могат да създадат свои профили, в които да публикуват автобиография с постиженията си в училище и личните качества и
умения. Тези профили ще са на разположение на работодатели, които искат да си намерят отрано подходяща работна
ръка, предвижда проектът. Тази трудова борса за ученици трябва да бъде изработена и пусната през 2017 г. и ще бъде
финансирана по оперативната програма на образователното министерство “Наука и образование за интелигентен растеж”.
Допълнително на платформата ще се публикува подробна информация за учениците какви са потенциалните
работодатели в техния регион, какви заплати предлагат и какви са им изискванията за конкретните длъжности Ще има
възможност и за онлайн комуникация между работодатели и ученици. Образованието, търговията и ремонтът на
автомобили, финансовите и застрахователните дейности и здравеопазването са браншовете, в които ще има най-голямо
търсене на висшисти през 2017 и 2018 г., показват прогнозите за пазара на труда. Това означава, че най-лесно ще намират
работа учителите, финансистите, инженерите и лекарите. 135 127 ще са работните места в образованието до 2018 г.,
показва средносрочната прогноза, според която е направен и планът за насърчаване на заетостта. 91 754 ще са работните
места в търговията и ремонта на моторни превозни средства. Доста по-малко ще са примерно във финансовата сфера и
хуманното здравеопазване – между 47 и 49 хил. Тези числа на заетите по сектори ще бъдат достигнати през 2018 г. при
очакван ръст на икономиката от около 3,4% през тази година. Автомеханици, строители, шофьори и специалисти по
логистика ще са най-търсените работници със средно образование през тази и следващата година, показва средносрочната
прогноза. 433 254 работни места за среднисти ще има през 2018 г. в сферата на търговията и ремонта на автомобили. 147
115 пък ще са работещите в строителството хора със средно образование. Среднисти ще са нужни и за транспорта, където
се очаква да има 144 237 работни места и хотелиерството със 125 хил. места. Продавачи, заварчици, шлосери, шивачи,
електромонтьори, камериери, готвачи са сред най-търсените от бизнеса професии, показват проучванията на Агенцията
по заетостта. Именно заради това през 2017 г. безработни ще бъдат обучавани приоритетно в тези професии. Това ще става
както в обучителни центрове, така и директно при работодателите. Целта на държавата е за година да произведе над 1800
обучени в тези професии, като поне 732 от тях да си намерят и работа. По възможност, без да се дава субсидия на фирма,
за да ги назначи. Още толкова безработни пък трябва да преминат обучения и за помощник-строители, маникюристи,
козметици. Като цяло почти при всички схеми, по които държавата ще отпуска пари на бизнеса за намаляване на
безработицата, ще се изисква и допълнителна квалификация по приоритетни професии. Планът за заетост е на стойност
73 млн. лв. за годината, а приоритетно за държавата ще е да се намира работа на младежи до 29 години, безработни над
50-годишна възраст, хора, които стоят без работа повече от 1 година, и такива, които нямат професия или са с
квалификация, която не се търси на пазара на труда в момента. Като цяло едни от най-перспективните професии през тази
и следващата година ще са в сферата на услугите, предвижда приетият от правителството план по заетостта. 50% от
българската икономика е заета от услугите и техният относителен дял ще продължи да нараства. На второ място с около
30-40% дял заема индустрията, докато земеделието има едва 7-12% дял от българската икономика. Според плановете на
правителството тези пропорции ще се запазят и през следващите години. През 2017 г. е възможно да се появи тенденция
на завръщащи се от чужбина нискоквалифицирани работници, очаква правителството. Причината е, че много от българите
без квалификация търсят работа в страни като Германия, Швеция, Австрия, Италия, Испания. В тях обаче в момента има
голямо количество бежанци, които подбиват цената на труда и изместват нископлатените източноевропейци, показват
анализите на социалното министерство. Заради това и държавни субсидии ще се дават главно за проекти, които включват
и допълнителна квалификация.

БНР
√ Работна група ще намалява тежестите върху малкия и средния бизнес
Служебният министър на икономиката Теодор Седларски заяви в интервю за БТА, че е формирал работна група, която ще
търси начини за намаляване тежестта върху малкия и среден бизнес.
Седларски е пояснил, че се работи за намаляване на административната тежест чрез подзаконови нормативни актове,
както и за въвеждане на мълчаливото съгласие, където е уместно и законосъобразно.
2

Министър Седларски е подчертал, че тези теми, както и прегледът на таксите са основни точки в планираните разговори с
бизнеса.
Служебният министър на икономиката съобщава още, че ведомството му ще е активно в социалните мрежи в усилията за
привличане на стратегически инвеститори.

investor.bg
√ Седларски: Виждам на опашка пред министерството големи, ключови инвеститори
Голяма част от българите малко насилствено изпращат децата си на Запад, а ние сега говорим за внасяне на други
деца отвън, коментира икономическият министър
Според служебния министър на икономиката Теодор Седларски в българската икономика се случват много хубави неща.
"Виждам на опашка наредени пред министерството големи, ключови инвеститори, които питат министерството дали ще
помогне, как е настроено то към влизането им в страната - тоест разчува сред другите европейски партньори, че тук някой
е инвестирал, има успех и те могат да дойдат", заяви в интервю за БНР Седларски.
В разговора той очертава и приоритетите пред ведомството си.
"Министерството има задачата предимно да повиши тази разпознаваемост на България - като добра инвестиционна
дестинация първо и второ смятам като приоритет, че трябва да повишим още малко и сред самите българи на България
като една интересна дестинация за предприемачески инициативи - млади хора, стартъпи, като допълни, че: България вече
се е появила на картата на европейските стартъп общности и те я разпознават, обаче ние малко говорим за това".
Според Седларски има предлагане на високотехнологични работни места, но за съжаление обезлюдяването и миграцията
спират инвестиционните намерения. "Много от работодателите казват, че имат високотехнологични работни места, които
изискват много добра квалификация, и изобщо - престижни, привлекателни работни позиции, за които обаче, за
съжаление, малко се чува. И аз винаги съм казвал, че хората, голяма част от тях, малко насилствено изпращат децата си
на Запад, а пък ние сега говорим за внасяне на други деца отвън, които да запълнят трудовия пазар".
Министърът, който е част от научната общност и е бил декан на Стопанския факултет на Софийския университет, отбеляза,
че не оценява като риск това, че човек от академичните среди поема ресора на икономиката в служебното правителство.
"Икономиката е практична наука, тя се занимава с реални проблеми. Тя не е някаква наука, която е далеч от живота или
далеч от нещата, които се правят в министерството. Там става дума за икономически политики, за вземане на решения в
едни или други ситуации, точно каквито се случват на практика. Така че не виждам никакъв риск в това, че поемам като
академичен специалист по икономика и министерството", аргументира се той.
Седларски поясни, че възнамерява да повиши капацитета на Министерството на икономиката за подготовка на анализи и
прогнози, които да са от полза на експертите и инвеститорите:
"Смятам, че ние като екип - не само аз, зад мен стои и факултета (Стопанският факултет на СУ - бел. ред.), колегията по
икономика, могат да допринесат първо, както за увеличаване на аналитичния капацитет в министерството - да могат да
се правят едни по-задълбочени изследвания, които да помагат на инвеститорите, на българския бизнес, едни прогнозни
пакети, които да бъдат регулярен продукт на министерството към хората, които ползват неговите услуги. Така че смятам,
че можем да внесем свежи идеи - освен академичните и по-строги за икономиката, и много в областта на
предприемачеството, защото ние с това се занимаваме в преподаването, на новите технологии - до какво могат те да
доведат в развитието на българската икономика и конкурентоспособност".
Министърът коментира и възможния одит на провежданите стопански политики в министерството. По думите му има
няколко казуса, за които има съмнения, и които се проверяват в момента, като се използват юридически консултации.
Той съобщи още, че е сформирана работна група към премиера за намаляване на административната тежест по отношение
на малкия и среден бизнес, като ще се търсят възможности това да се постигне с подзаконови актове, което е в
правомощията на кабинета.

Дневник
√ Семерджиев: За двете години на Москов дълговете в здравеопазването се увеличиха с около 100 млн. лв.
По време на мандата на Петър Москов дълговете в здравеопазването са се увеличили драстично и са достигнали 411 млн.
лв. Това заяви пред Би Ти Ви служебният здравен министър Илко Семерджиев. По негови изчисления за последните две
години дългът е скочил с около 100 млн. лв.
Той определи като невярна информация данните на Москов, че с въвеждането на пръстовия идентификатор се спестява
по 1 млн. лв. на ден. Според Семерджиев много от разходите в сектора са прехвърлени за 2017 г. и така миналата година
излиза като финансово успешна. Преразходът обаче бил видим.
"Някои от най-големите ни болници имат вече 3 пъти по-голям дълг в сравнение с 2014 г. Освен това има и увеличена
смъртност, като през 2015 и 2016 г. тя е най-висока от началото на века", заяви Семерджиев.
По думите му друг сериозен проблем, който е заварил като наследство от бившия здравен министър, е големият спад на
ваксинирани деца с 4-валентна ваксина. Той добави, че големи контингенти от деца не са преминали през ваксинация, но
пое отговорност през тази година това да се промени.
Семерджиев каза още, че през 2016 г. има централизирана листа на чакащи в Здравната каса. Над 3500 души били в тази
листа, а "подобен феномен никога не е имало".
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Дневник
√ Президентът ще бъде на официално посещение в Германия)
Президентът на Република България Румен Радев ще бъде на официално посещение във Федерална република Германия
днес. В Берлин българският държавен глава ще разговаря с Федералния президент Йоахим Гаук, съобщиха от "Дондуков"
2. В рамките на визитата Румен Радев ще вземе участие в откриването на Икономически форум за България. Във форума,
който е организиран от Германската индустриално-търговска камара, участие ще вземат представители на над сто немски
компании.
В програмата на посещението са предвидени още срещи с председателя на Германо-българския форум Гернот Ерлер, както
и с Негово Високопреосвещенство Антоний - Западно и Средноевропейски митрополит.
По време посещението си българският президент ще бъде придружаван от министъра на външните работи Ради Найденов,
министъра на икономиката доц. д-р Теодор Седларски, както и от съпругата си Десислава Радева.

в.24 часа
√ Тежка авария на магистрална тръба спря парното в 8 квартала в София
300 клиенти бяха без ток сутринта в неделя в „Бонсови ливади“ заради паднали дървета. Чакат аварии от
снеготопенето, екипите на ЧЕЗ в готовност
ПТежка авария на магистрален тръбопровод остави без парно и топла вода 8 квартала в София. Без топлоподаване са ж.к.
„Младост“-1, 1А, 2, 3 и 4, „Студентски град“, „Дървеница“ и „Слатина“. Възможни са временни колебания на
топлоподаването и към източните квартали на столицата, съобщават от „Топлофикация-София“. Оттам заявиха за „24 часа“,
че към 15 ч все още локализират аварията. Ако тръбата се е спукала отгоре, отстраняването на аварията ще е за по-кратко
време. Ако е от долната част, това ще наложи източването на този голям магистрален тръбопровод, ще се чака да
поизсъхне, ще се дренира, сред това ще се реже авариралата част и ще се подменя. В момента са активирани 4 аварийни
екипа, при необходимост ще бъде изпратена тежка механизация и още 4 екипа. От топлофикация напомнят, че имат право
на 48 ч спиране на топлоподаването при аварии, но обикновено се справяли за по-кратко време, надяват се и сега да е
така. 300 клиенти в местността „Бонсови поляни“ бяха без ток в неделя сутринта заради паднали дървета, съобщиха от ЧЕЗ.
От там уточниха, че се активизират и свлачища, които предизвикват смущения в електрозахранването. „В село Казичене
има няколко стопански клиенти без електрозахранване. В кв. „Манастирски ливади“ един трафопост е без ток, но той е
чуждо съоръжение и нямаме достъп до него. Когато го отключат, веднага ще съдействаме и ще помогнем за
възстановяване на клиентите. В кв. „Горна баня“ е имало авария сутринта, но вече е отстранена“, обясниха от
електроразпределителното дружество. В кв. „Горубляне“ и вилна зона „Ярема“ също сутринта е имало краткотрайно
прекъсване на тока, заради обилното снеготопене, но вече би трябвало да е възстановено. Следобяд от дружеството
съобщиха, че вече няма проблеми с тока, но заради снеготопенето, което предизвиква свлачища и паднали дървета,
очакват на места да възникнат аварии. Екипите им са в готовност за отстраняването. От понеделник до неделя „ЧЕЗ
Разпределение“ пък ще прави планови ремонти. От дружеството предупреждават, че са възможни временни прекъсвания
на електрозахранването в няколко области. Проблеми с тока е възможно да има във Видин, Благоевград, Кюстендил,
Ловеч, Плевен, Монтана, Перник, София-област, София-град. "ЧЕЗ Разпределение“ осъществява амбициозна
инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,
свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и
ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация
на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването", гласи съобщението на дружеството.

Медиапул
√ Магистрала "Хемус" остава затворена след трагичния инцидент в тунел "Ечемишка"
Магистрала "Хемус" остава затворена за движение и в двете посоки за неопределено време в участъка между пътен възел
"Правец" и "Витинска река" след трагичния инцидент в тунел "Ечемишка", при който на място загина една жена заради
паднала осветителна греда.
Първоначалните оценки сочат, че причина за тежкия инцидент е корозия на носещата метална конструкция на
осветителната система. В момента се ремонтира тръбата за Варна на тунел „Ечемишка".
През септември миналата година е бил направен преглед на осветителните тела и на електроинсталацията на лявата тръба,
в която стана инцидентът, заяви пред бТВ инж. Георги Златев от Агенция „Пътна инфраструктура”.
По думите му тогава е установено, че дясната тръба е в по-тежко състояние и там е започнал ремонт, а движението е
организирано двупосочно в лявата. Преди това са били подменени някои от осветителните тела и е било преценено, че
няма необходимост от по-сериозен ремонт.
Тунелът ще бъде отворен, когато бъде осигурено безопасното преминаване на автомобилите, тъй като това е единствената
връзка на София и Северна България, отбеляза още Златев.
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В момента движението се осъществява по стария път. За леките коли ограничения няма.
Товарните автомобили са пренасочени – тези, които идват от Видин, Монтана и Плевен, през Искърското дефиле, а за тези,
които са в посока София – Варна, се препоръчва да ползват магистрала „Тракия” и оттам през Прохода на републиката и
Ришки проход да стигнат до Северна България.

investor.bg
√ Д. Маргаритов: Институциите изостават от темпа на споделената икономика
Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) коментира готвеното законодателство в
сферата в предаването Invest/Or по Bloomberg TV Bulgaria
Д. Маргаритов: Институциите изостават от темпа на споделената икономика
Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Споделената икономика безспорно е социален и икономически феномен и всички ние сме свидетели на бурното му
развитие. То е резултат от изключително интензивното общуване на хората в глобалната мрежа и един естествен продукт,
който има за цел да улесни техния живот в най-общи линии. За съжаление обаче без съмнение има едно институционално
изоставане от темповете на развитие на този отрасъл на икономиката.
Това заяви Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП), в предаването Invest/Or по
Bloomberg TV Bulgaria. КЗП обяви миналата седмица, че подготвя законодателство именно за споделената икономика, а
поводът е именно нарасналата популярност на споделените пътувания и на настаняването на туристи в частни жилища
чрез социални мрежи и сайтове.
„Дори и в най-развитата икономика в света, каквато е тази на САЩ, все още няма единно виждане за това как би трябвало
да съществува този феномен и как той трябва да бъде нормативно регулиран. За нас обаче като контролен орган в
България, който е призван да дава потребителска защита на хората и да ги предпазва от различен тип проблеми в
ежедневната им комуникация с тези, които им предлагат различни стоки и услуги, едно е ясно. И то е че има нужда да
бъдат създадени правила, по които да се развива този способ на търговия“, посочи Маргаритов.
„Тези правила на първо място трябва да защитават потребителите от различен тип нелоялни търговски практики. Ако сега
влезете във взаимодействие с някого, който ви предлага да споделите някаква вещ срещу заплащане, пътуване или пък
нощувка, и имате проблем като потребител, вие просто наистина няма към кого да се обърнете, а ние имаме желание да
защитаваме всички потребители от това, независимо от това, по какъв точно начин те са били застрашени от икономически
аспект“.
По думите на председателя на КЗП има единични сигнали основно за различен тип предложения, които се разпространяват
чрез социалните мрежи. „Хората, пожелали да се възползват от тези оферти, са били по някакъв начин подведени и
излъгани и не се е стигнало до сключването на сделка. В някои случаи обаче се е стигнало до извършването на паричен
превод, което е ощетило потребителя. В този случай ние освен да уведомим органите на икономическа полиция, които да
задържат лицето за това, че то разпространява фалшива информация, нищо кой знае какво друго не бихме могли да
направим“, казва Маргаритов.
Той подчертава ще в Комисията всъщност няма сигнали за нарушения от страна на икономически субекти като Uber
например, който е играч в споделената икономика, но спря дейността си в България. Напротив, има сигнали от
потребители, които харесват тези услуги и се обръщат към КЗП да направи нещо, за да могат отново да ги ползват.
„За съжаление проблемът е, че във всички държави, в които имаше известно развитие и поне опит да се внесе някаква
яснота за споделената икономика, се тръгна по-скоро по регресивен път, чрез опит за въвеждане на някакви забрани и
ограничени и твърде малко се мисли за позитивното, а именно – за създаването на някакви работещи механизми, по които
да могат да се развиват тези отношения“, казва Маргаритов.

investor.bg
√ Дизеловите коли в София без катализатори ще бъдат спирани от движение
Столичната община започва проверки с Пътна полиция
Дизелови автомобили, които се движат в София без катализатори, ще бъдат спирани от движение. Столичната община
започва проверки с Пътна полиция и държавната Автомобилна инспекция на нивата на вредните емисии от автомобилите.
Те ще се правят от мобилна лаборатория на Пътна полиция, съобщи във Facebook кметът Йорданка Фандъкова.
Със служебния министър на транспорта Христо Алексиев вече се работело за затягане на контрола над пунктовете за
технически прегледи и регистрацията на автомобили. Често катализаторите се режели, вместо да се подменят, след като
им мине срокът. Това е една от мерките, с които общината ще опита да намали вредните емисии във въздуха.
Започват и проверки за горене на гуми в някои квартали.
"Най-важното е да се въведат национални стандарти за горива, които се ползват за отопление. Това значи да се забрани
продажбата на дърва за отопление с висока влажност и на въглища с високи нива на сяра и пепел", пише Фандъкова.
Подготвя се и доклад до СОС да се ограничава движението на автомобили в София при трайно високи нива на фините
прахови частици и в тези дни да има безплатен градски транспорт. За всички мерки е нужно съдействието на различни
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институции, а най-важна е подкрепата от гражданите, защото ефективните действия, които дават резултат, изискват
ограничения, казва Фандъкова.

в.Сега
√ В пет европейски страни бензинът е по-евтин от България
Обвинени в картел вериги продължават да държат напълно еднакви цени
Само в пет европейски страни масовият бензин е по-евтин в сравнение със средната цена в България. От балканските
страни сред тях е единствено Босна и Херцеговина. При дизеловото гориво цените са по-ниски в 10 европейски държави.
Това сочат данни на сайта GlobalPetrolPrices.com за миналата седмица.
През миналата седмица средната цена на масовия бензин А95 у нас е била 1.13 долара, или 2.05 лева. Според fuelo.net. в
последната неделя горивото се е продавало средно за 2.07 лева, като тази цена на практика не е променяна през
седмицата. Така страната ни се нарежда на 6-о място по евтин бензин сред 42 страни в Европа, но държи първенството в
целия Европейски съюз. По-евтино е горивото в Беларус (1.11 лева за литър), Русия, Молдова, Украйна и Босна и
Херцеговина. След България с незначителна разлика идват Македония, Румъния и Полша.
В Европа миналата седмица най-скъп е бил масовият бензин в Норвегия - средно 3.49 лева за литър. Скандинавската
страна, макар и производител на петрол, провежда стриктна политика на ограничаване на използването на този вид горива
и осигурява сериозни стимули при покупка на електромобили. Норвегия държи и световния рекорд по скъп бензин сред
170 наблюдавани страни. На обратния полюс е Венецуела с цена от едва 0.01 долара за литър, но заради особеностите в
популисткото управление на тази страна, съчетано с елементи на утопичен комунизъм, тя едва ли трябва да бъде отчитана.
Иначе очаквано най-евтин е бензинът в Саудитска Арабия - 0.24 долара за литър. В световната класация по-евтин бензин
от България се продава в 102 страни, докато по-скъп е литърът в 68 държави.
Малко по-различно е съотношението при дизеловото гориво. По данните на GlobalPetrolPrices тук България е 11-а със
средна цена от 1.14 долара, или 2.06 лева, за литър. Лидер с 1.11 лева е Русия. Равна на нашата е цената на дизела в
Румъния, а с 2 и 3 стотинки на литър повече дават шофьорите в Латвия и Полша. От страните от ЕС по-евтино от България
зареждат в Люксембург и в Литва. С цена от 3.28 лева за литър отново води Норвегия, където в последно време обявиха и
планове за сериозно ограничаване на дизеловите автомобили. Данните на българския сайт fuelo.net. за цената на литър
дизел в края на миналата седмица са за средно 2.07 лева, колкото и за масовия бензин.
На фона на българските доходи в сравнение с тези в повечето страни от ЕС обаче цените на горивата у нас изглеждат твърде
високи. От голямо значение са и регионалните разлики. Трайна е тенденцията бензинът и дизелът да са по-евтини в
източните и централите области, като се изключи Разград. С отдалечаването от морето цените растат, като най-високи, пак
по традиция, са в София.
Парадоксално също така е, че по-високи цени поддържат големите вериги - тези, които заради големия оборот би трябвало
да са по-евтини. Освен това заради ключовото си местоположение и броя си техните бензиностанции дават масовото
усещане за цените. Още по-парадоксално е, че обвинените в картелно споразумение търговски фирми поддържат еднакви
средни цени на бензина и на дизела. Според fuelo.net. през миналата седмица например средната цена на литър бензин
в тези вериги от бензиностанции е 2.12 лева, или с 5 стотинки по-висока от средната за страната, изчислена от същия сайт.
При дизела средната цена на литър дизел е "закована" на 2.13 лева - с 6 стотинки повече. Разликата между големите вериги
и най-евтината достига 29 стотинки.
На фона на относително ниските крайни цени съвсем различно е положението при цените на горивата на едро. По данни
на Европейския енергиен портал цената на едро на литър А95 у нас е 0.483 евро при средно 0.529 евро за целия ЕС. Пониски от българските са цените на едро например в Австрия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Великобритания. Разликата
до продажните цени идва от акциза и ДДС. У нас акцизът за бензина е най-нисък - 0.363 евро на литър при средно 0.546 за
ЕС. Дизелът на едро върви по 0.499 евро, докато акцизът за литър е 0.330 евро.
Така на практика по-големите приходи остават у производители, вносители и търговци, докато държавата се е отказала от
част от възможните си доходи. Това е обаче по-скоро политическо решение, което със сигурност няма скоро да се промени.

в.Сега
√ НАП заплаши длъжниците с пълен блокаж на пари и имоти
НАП пусна заплашително предупреждение към граждани и фирми, които се ослушват за неплатени данъци. Всеки
длъжник, който има сериозни просрочия, може да се окаже с напълно блокирани активи - заплати и хонорари, банкови
влогове и разплащателни сметки, коли, апартаменти, вили и т.н. Запорите се налагат от публични изпълнители спецслужителите от Дирекцията за събиране на държавните вземания. Ако и това не подейства, следващата стъпка е
разпродажба на имуществото от публичните изпълнители към приходната агенция за покриване на задълженията.
От обясненията на данъчните се разбира, че най-важното е длъжникът да не се крие. Строгите мерки се прилагат, когато
данъкоплатецът се е забавил с парите и бил е подканен от НАП по телефона или по мейла да се издължи доброволно, а не
е реагирал. "Налагането на запор на банкови сметки, на работната заплата, автомобилите и недвижимите имоти на
гражданите и фирмите, описът и продажбата на имуществото са крайни мерки, които могат да се избегнат. НАП съветва
клиентите с просрочия да платят своевременно задълженията си или, ако имат финансови затруднения, да ги споделят.
Ако получат покана за доброволно плащане, гражданите и фирмите е добре в 7-дневен срок да погасят задълженията си",
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уточняват данъчните. Ако по случая вече е образувано изпълнително дело, длъжникът трябва да се свърже с публичния
изпълнител, тъй като плащането тогава се прави по друга банкова сметка на НАП. А ако клиентът има финансови трудности,
може да се договори с данъчния инспектор за разсрочване, отсрочване и представяне на обезпечение за задълженията
си. Така ще спаси имуществото си от разпродажба.
От началото на годината досега 8000 длъжници с неплатен ДДС и други данъци са влезли в процедура по събиране с
изпълнително дело, съобщиха в петък от приходната агенция. Повечето са фирми, които не са плащали налозите си над 2
месеца. НАП е започнала кампания за подсещане, като изпраща съобщения за доброволно плащане в 7-дневен срок.
Такива кампании ще се провеждат всеки месец.

Национален гаранционен фонд
√ Инвестиционен план за Европа: 40 милиона евро финансиране за МСП в България
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Националният гаранционен фонд (НГФ) подписаха споразумение, с което се
осигуряват допълнителни 40 милиона евро финансиране за малките и средни предприятия в България по програма COSME
на Европейската комисия. Средствата се осигуряват с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа (План „Юнкер“).
ЕИФ осигурява гаранционна линия в размер на 20 милиона евро, с която НГФ ще подкрепи финансиране за 40 милиона
евро към МСП в България, изпитващи затруднения при осигуряване на изискваните обезпечения. Очакванията са през
следващите три години от споразумението да се възползват 330 български предприятия.
Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по работни места, растеж, инвестиции и
конкурентоспособност Юрки Катайнен, заяви: „Удовлетворен съм, че българските МСП ще се възползват от
Инвестиционния план за Европа, получавайки допълнително 20 млн. евро под формата на гаранции за следващите три
години. Споразумението ще даде тласък на тези предприятия да продължат напред с плановете си да се развиват, да
прилагат иновации и да създават работни места. Очаквам да чуя историите на предприемачи и хората, за които е осигурена
заетост в България с подкрепата на ЕФСИ“.
По повод подписването на споразуменията, главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт каза:
„Подкрепата за малките и средни компании е от изключително значение за европейските икономики. Горещо приветствам
това ново споразумение, сключено в рамките на ЕФСИ, от което ще се възползват 330 български малки и средни фирми в
цялата страна. Благодарение на Инвестиционния план за Европа, с новото споразумение ЕИФ ще засили усилията си,
насочени в подкрепа на МСП в България“.
Самуил Шидеров, изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд, коментира: "Като част от групата на
Българска банка за развитие и член на Европейската асоциация на гаранционните институции, нашите водеща мисия е да
подобрим достъпа до финансиране на малките и средни компании в България. С подкрепата на ЕИФ и
контрагаранционното споразумение по програма COSME ние сме в състояние да разширим обхвата на посредниците, с
които работим, както и да разширим обхвата на допустимото финансиране което подкрепяме, като по този начин ще
помогнем на повече компании да реализират своите бизнес идеи“.
За ЕИФ
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Основната й мисия е да
оказва подкрепа на микро, малкия и среден бизнес, като му помага в достъпа до финансиране. ЕИФ разработва и развива
както рисков, така и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към
този сегмент. В тази си роля ЕИФ подпомага целите на ЕС в подкрепа на иновациите, изследванията и развитието,
предприемачеството, растежа и заетостта. Повече информация за дейността на ЕИФ в рамките на ЕФСИ може да намерите
на страницата на ЕИФ тук.
За НГФ
Националният гаранционен фонд (НГФ) е създаден през 2008 г. като част от Групата на Българска банка за развитие с мисия
да подпомага достъпа до финансиране за българските малки и средни предприятия. До момента, с посредничеството на
22 търговски банки, НГФ е подкрепил повече от 5 000 компании да получат финансиране за над 600 млн. евро. НГФ прилага
и два гаранционни финансови инструмента, съфинансирани от Министерството на земеделието и храните, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство.
За Инвестиционният план за Европа
Инвестиционният план за Европа е насочен към създаване на работни места и подпомагане на растежа. Това е възможно
чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващи финансови ресурси, премахване на пречките пред
инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти. Планът вече постига резултати.
Проектите и споразуменията, одобрени за финансиране до момента се очаква да мобилизират над 164 млрд. евро в 28-те
страни-членки и да се подкрепят повече от 385 000 малки и средни предприятия. На 14 септември 2016 г. ЕК предложи
удължаване ЕФСИ чрез увеличаване на капацитета и срока му, както и засилване на нейните силни страни. Най-новите
данни по сектори и по държави можете да намерите тук. За повече информация, вижте секцията за често задавани
въпроси.
За програма COSME
Програма COSME е програма на Европейския съюз за Конкурентоспособност на предприятията и малките и средни
предприятия (МСП) за периода 2014-2020 г. с общ бюджет 2.3 млрд. евро. Минимум 60% от бюджета следва да бъде
насочен към подобряване на достъпа до финансиране за МСП в Европа посредством два финансови инструмента.
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Механизмът за гарантиране на заеми (COSME LGF) предоставя преки и насрещни гаранции на финансови посредници, за
да ги насърчи да предоставят заеми и лизинги на МСП. Този инструмент също така предлага и секюритизацията на
портфейлите с дългово финансиране на МСП. Посредством Капиталовия механизъм за растеж на програмата (COSME EFG)
се инвестира и във фондове за рисков капитал и дялово участие, които осигуряват финансиране за МСП основно по време
на разширяването и растежа им. Програма COSME надгражда Рамковата програма за предприемачество и иновации (CIP)
(2007-2013), с която бяха усвоени кредити в размер на почти 21 млрд. евро и привлечени инвестиции за над 3 млрд. евро
към почти 400 000 европейски МСП.
За достъп до европейско финансиране представителите на бизнеса може да се обръщат към съответните финансови
институции в техните държави: http://www.access2finance.eu/.
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