Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Българска телеграфна агениця
√ Бойко Борисов коментира с бизнеса притесненията си , че трудно ще се направи ново правителство
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна пред представители на българския бизнес, че според него трудно ще се състави
правителство след изборите.
„Моите притеснения са, че трудно ще се направи правителство“, повтори пред журналисти той след близо двучасова среща
с Асоциацията на организациите на българските работодатели. На нея присъстваха и Томислав Дончев, Делян Добрев и
Владислав Горанов, съобщава БТА.
Надявам се, добави Борисов по повод спора с БСП около гласуването в Европейския парламент на СЕТА, хората, които се
готвят да управляват България, да не се объркват по теми, важни за Европа и страната.
Бившият премиер е потвърдил ангажимента приоритет за ГЕРБ при следващо управление да е образованието, дуалното
обучение, както и запазването на плоския данък. По думите му, не граничат със здравия разум спекулации от рода да
„вземем от богатите и да дадем на бедните“.
На свой ред от асоциацията са поискали повече и по-голяма яснота относно намеренията за борба с корупцията и
престъпността, регулиране на монополите и реиндустриализация на страната.
Надяваме се след изборите да има стабилно управление за четири години, подчерта Васил Велев, председател на УС на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Двамата с Борисов отчетоха голямо сходство в приоритетите и вижданията за развитието на страната. Лидерът на ГЕРБ
посочи като пример за синхрон как разчетите на неговата партия за минимална и средна заплата при следващо управление
съвпадат с тези на работодателските организации.
Като реални определи заложените прогнози в програмата на ГЕРБ и Васил Велев. Той добави, че от асоциацията също са
за намаляване на административната тежест пред бизнеса в т.ч. и въвеждане на принципа за т.нар. мълчаливо съгласие.
Те подкрепяли и идеята на ГЕРБ за ускорено въвеждане на електронното управление във всички сфери.
Големите енергийни проекти да се обсъждат след актуализация на енергийната стратегия, поискаха също от
работодателските организации. Те са против сключването на дългосрочни договори в енергетиката като тези с
американските централи.
Нужни са и мерки за пазара на труда, най-вече свързани с трудовата миграция, отбеляза още Велев.
Асоциацията е за влизане на България в еврозоната, присъединяване към Европейския банков съюз – приоритети, които
ГЕРБ е записал в предизборната си програма.

Дарик нюз
√Трудно ще се състави кабинет след вота, вещае Борисов
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна пред представители на българския бизнес, че, според него, трудно ще се състави
правителство след изборите. Моите притеснения са, че трудно ще се направи правителство, повтори пред журналисти той
след близо двучасова среща с Асоциацията на организациите на българските работодатели. На нея присъстваха и Томислав
Дончев, Делян Добрев и Владислав Горанов.
Надявам се, добави Борисов по повод спора с БСП около гласуването в Европейския парламент на СЕТА, хората, които се
готвят да управляват България, да не се объркват по теми, важни за Европа и страната.
Бившият премиер е потвърдил ангажимента приоритет за ГЕРБ при следващо управление да е образованието, дуалното
обучение, както и запазването на плоския данък. По думите му, не граничат със здравия разум спекулации от рода да
"вземем от богатите и да дадем на бедните".На свой ред от асоциацията са поискали повече и по-голяма яснота относно
намеренията за борба с корупцията и престъпността, регулиране на монополите и реиндустриализация на
страната.Надяваме се след изборите да има стабилно управление за четири години, подчерта Васил Велев, председател
на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Двамата с Борисов отчетоха голямо сходство в приоритетите и вижданията за развитието на страната. Лидерът на ГЕРБ
посочи като пример за синхрон как разчетите на неговата партия за минимална и средна заплата при следващо управление
съвпадат с тези на работодателските организации.
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Като реални определи заложените прогнози в програмата на ГЕРБ и Васил Велев. Той добави, че от асоциацията също са
за намаляване на административната тежест пред бизнеса в т.ч. и въвеждане на принципа за т.нар. мълчаливо съгласие.
Те подкрепяли и идеята на ГЕРБ за ускорено въвеждане на електронното управление във всички сфери.
Големите енергийни проекти да се обсъждат след актуализация на енергийната стратегия, поискаха също от
работодателските организации. Те са против сключването на дългосрочни договори в енергетиката като тези с
американските централи.

в.Труд
√ Бизнесът хареса програмата на ГЕРБ
Предизборната програма на ГЕРБ съвпада с приоритетите на четирите национално представени работодателски
организации. Това стана ясно на срещата между Бойко Борисов и представителите на КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП.
„Отправихме покана на партиите, които според социологическите проучвания имат шанс да влязат в следващия
парламент. Първата среща бе с ГЕРБ. Представихме им нашите приоритети и констатирахме голямо сходство с тяхната
програма. Например запазването на данъчния модел, което съвпада с позицията на ГЕРБ. Наш важен приоритет е
реформата в образованието, както и ускоряване на процесите в еврозоната и влизане в европейския банков съюз. Съвпада
и искането за облекчаване на административната тежест за бизнеса. Оценяваме прогнозите на ГЕРБ за икономиката като
реалистични, споделяме и визията им за развитие на енергетиката“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев сред
срещата.
Велев посочи и някои от областите, където има леки разминавания. „Искаме да видим повече ангажименти за регулиране
на монополите, в сферите на сигурността и за борбата с корупцията. Но предимствата на програмата са налице“, заключи
Велев.
„Да благодаря на колегите за поканата и срещата. Всяка една цифра в нашата програма съвпада с разчетите, които бизнесът
има. В това число за увеличение на средната и на минималната работна заплата“, каза Бойко Борисов. Въпреки надеждите,
изразени от работодателските организации, лидерът на ГЕРБ обясни, че се притеснява, че ще има стабилно стабилно
правителство след изборите. „Бюрокрацията изяжда бизнеса и мъчи обществото. Затова другата седмица – понеделниквторник, ще ви покажем идеите ни за електронно управление, включително в правосъдието и системата на
здравеопазването. На срещата ни дадоха някои много добри идеи и след като им направим корекции при нас, ще има още
по-голям напредък“, каза Борисов. Той обеща, че ще продължи срещите си с представителите на българския бизнес.

economic.bg
√ Бизнесът очаква стабилно управление след изборите
Работодателските организации представиха приоритетите си пред ГЕРБ
Четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, които членуват в
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), проведоха първата от поредицата си срещи с
политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. Пред ръководството на ГЕРБ
четирите работодателски организации представиха приоритетите си за социално-икономическото развитие на страната и
обсъдиха предизборната програма на партията.
В срещата участие взеха Васил Велев, председател на АИКБ, Цветан Симеонов, председател на БТПП, Божидар Данев,
изпълнителен председател на БСК, Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Присъстваха още Никола Зикатанов и Кънчо
Стойчев, зам.-председатели на АИКБ, Димитър Бранков, зам.-председател на БСК, Васил Тодоров, главен секретар на
БТПП, Боряна Манолова, член на УС на КРИБ и Румяна Георгиева, парламентарен секретар на КРИБ.
От страна на ГЕРБ в срещата участваха председателят на партията Бойко Борисов, Томислав Дончев, Делян Добрев и
Владислав Горанов.
„Бизнесът се надява, че след изборите ще се сформира стабилно управление, което да изкара пълен четиригодишен
мандат, защото честата смяна на правителства забавя растежа на икономиката“, заяви Васил Велев, председател на
АИКБ, който бе домакин на срещата в качеството му на ротационен председател на АОБР за 2017 г. Той посочи като
първи приоритетен за решаване проблем на бизнеса недостига на човешки ресурси, не само висококвалифицирани, а и
със средна и дори ниска квалификация. В тази връзка АОБР настоява за ускорено развитие на професионалното
образование и въвеждане на защитени професии в сектори, където има остра нужда от кадри. „Във висшето
образование трябва да се въведат държавни стипендии за дефицитни специалности срещу ангажимент стипендиантите
за период 3-5 години да се реализират в страната. Бизнесът е готов да поеме тези стипендии, стига да има кого да
наеме“, посочи Велев. Друга мярка за решаване на проблема с кадрите, според АОБР, е държавата да улесни
процедурата за внос на работна ръка от страни извън ЕС, като сключи двустранни споразумения със страни като Украйна,
Армения, Молдова.
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев постави проблема с определянето на минималната работна
заплата. „Трябва да престане грешната практика държавата да определя МРЗ. Бизнесът предлага тя да се договоря
между работодатели и синдикати в диапазон, на който долната граница е линията на бедността, а горната – средното за
ЕС съотношение между брутна минимална работна заплата и средна работна заплата. Минималните осигурителни
доходи трябва да бъдат премахнати, както и класовете за прослужено време, като се запазят заплатите“, заяви Божидар
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Данев. Той призова да се върне старият режим на плащане на болничните, при който работодателят плаща само първия
ден, а след това НОИ, както и да се извърши дългоотлаганата реформа в медицинската експертиза и инвалидните
пенсии. „Бизнесът е притиснат сериозно и от многото държавни и общински такси, както и от несправедливата такса
„Битови отпадъци“, за която настояваме да се прилага принципът „замърсителят плаща“. Регулаторните режими трябва
да са до нивото на минимално изискуемите в ЕС, а държавата да въведе принципа на мълчаливото съгласие“, посочи
още Божидар Данев.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че важен приоритет на работодателските организации е ускореното
въвеждане на електронното управление, което би решило проблема с липсата на мълчаливото съгласие и
безконтролното въвеждане на регулаторни режими от общините. Друг приоритет, представен от Цветан Симеонов, е
подготовката за председателството на България на Съвета на ЕС и самото председателство през 2018 г. Симеонов изрази
и становище, че БТПП подкрепя увеличението на заплатите в някои от секторите на икономиката, стига това да е
свързано с постигането на конкретни измерими резултати.
„Държавата да не прави социална политика през цената на електроенергията, така както не влияе върху цената на
бензина“, призова Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Той посочи, че досега всички политически сили са прилагали
непазарни подходи в енергетиката. „Всичко това пречи на нашия бизнес“, каза Вълканов и призова държавата да защити
бизнеса от „зеления рекет“. Работодателските организации настояват държавата да не стартира големи енергийни
проекти, без актуализирана енергийна стратегия на страната, както и да не се поемат държавни гаранции и доплащане
на разлики в цената.
Работодателските организации определиха програмата на ГЕРБ като реалистична и изказаха удоволетвореност от това,
че не се предвижда промяна в данъчния модел. „Това, което липсва в програмата са достатъчно мерки за по-доброто
регулиране на монополите, реформа в системата Сигурност, развитие на капиталовия стълб на пенсионната система и
реиндустриализация на икономиката“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

investor.bg
√ Бизнесът поиска от ГЕРБ мерки срещу монополите
Работодателите настояват за решение за минималните доходи и осигуровки, както и на проблема с липсата на
кадри
Проблемът с липсата на кадри, механизъм за минималната работна заплата и осигурителните прагове, изплащането на
болничните, регулаторните режими и някои такси, въвеждане на електронното управление – това са приоритетите за
бизнеса в България. Пред ръководството на ГЕРБ четирите работодателски организации представиха исканията си за
социално-икономическото развитие на страната, съобщават от Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР).
Работодателските организации определиха програмата на ГЕРБ като реалистична и изказаха удоволетвореност от това,
че не се предвижда промяна в данъчния модел.
Това, което липсва в програмата са достатъчно мерки за по-доброто регулиране на монополите, реформа в системата
“Сигурност”, развитие на капиталовия стълб на пенсионната система и реиндустриализация на икономиката.
Приоритетен за решаване проблем на бизнеса е недостигът на човешки ресурси, не само висококвалифицирани, а и със
средна и дори ниска квалификация. В тази връзка бизнесът настоява за ускорено развитие на професионалното
образование и въвеждане на защитени професии в сектори, където има остра нужда от кадри.
„Във висшето образование трябва да се въведат държавни стипендии за дефицитни специалности срещу ангажимент
стипендиантите за период 3-5 години да се реализират в страната. Бизнесът е готов да поеме тези стипендии, стига да
има кого да наеме“, посочи Васил Велев, председател на АИКБ.
Държавата да улесни процедурата за внос на работна ръка от страни извън ЕС, като сключи двустранни споразумения със
страни като Украйна, Армения, Молдова, иска бизнесът.
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев постави проблема с определянето на минималната работна
заплата. Индустрията иска тя да не се определя държавата, а да се договоря между работодатели и синдикати в
диапазон, на който долната граница е линията на бедността, а горната – средното за ЕС съотношение между брутна
минимална работна заплата и средна работна заплата.
Минималните осигурителни доходи трябва да бъдат премахнати, както и класовете за прослужено време, като се запазят
заплатите, предлагат още от БСК.
Работодателите искат да се върне старият режим на плащане на болничните, при който работодателят плаща само
първия ден, а след това НОИ, както и да се извърши дългоотлаганата реформа в медицинската експертиза и инвалидните
пенсии.
Регулаторните режими трябва да са до нивото на минимално изискуемите в ЕС, а държавата да въведе принципа на
мълчаливото съгласие“, посочи още Божидар Данев. За такса „Битови отпадъци“ настояват да се прилага принципът
„замърсителят плаща“.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че важен приоритет на работодателските организации е ускореното
въвеждане на електронното управление, което би решило проблема с липсата на мълчаливото съгласие и
безконтролното въвеждане на регулаторни режими от общините.
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Симеонов изрази и становище, че БТПП подкрепя увеличението на заплатите в някои от секторите на икономиката, стига
това да е свързано с постигането на конкретни измерими резултати.
„Държавата да не прави социална политика през цената на електроенергията, така както не влияе върху цената на
бензина“, призова Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Той посочи, че досега всички политически сили са прилагали
непазарни подходи в енергетиката. „Всичко това пречи на нашия бизнес“, каза Вълканов и призова държавата да защити
бизнеса от „зеления рекет“.
Работодателските организации настояват държавата да не стартира големи енергийни проекти без актуализирана
енергийна стратегия на страната, както и да не се поемат държавни гаранции и доплащане на разлики в цената.

Банкер
√ Борисов: Трудно ще се състави ново правителство
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази притеснение, че трудно ще се състави кабинет след предсрочните парламентарни
избори. Той сподели тревогите си пред представителите на четирите национално представителни работодателски
организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
"Акцентът в нашата програма е образованието, за да може да се подготви най-доброто, което има нацията като
потенциал", посочи Бойко Борисов. Той бе категоричен, че плоският данък трябва да се запази. Според него
интерпретациите, че трябва да се взима от богатите и да се дава на бедните, не граничат със здравия разум.
"Колкото повече напредва икономиката, малкият и среден бизнес, толкова повече се увеличават работните места,
заплатите и пенсиите. Всяка една цифра, която присъства в нашата програма е съобразена с разчетите на бизнеса",
подчерта бившият премиер.
Борисов обясни, че ГЕРБ и работодателите са се обединили около идеята за "връзване" на системите на здравното
министерство, НЗОК, НАП и НОИ. По думите му така ще се прекратят източванията в аптеките и здравната каса.
"Навсякъде имаме такива системи, но те не са съвместими. Тези мерки са заложени в програмата ни", каза още той.
Експремиерът изтъкна, че и за работодателите и за хората му бюрокрацията е изведена като една от темите, които мъчат
обществото. "Предвиждаме администрацията да поеме цялата тежест. Имаме няколко много добри предложения от
АИКБ и до няколко дни ще ги приложим в платформата", допълни лидерът на ГЕРБ.
Той коментира и търговското споразумение между Европейския съюз и Канада - СЕТА, което бе одобрено от Европейския
парламент. Лидерът на ПЕС Сергей Станишев гласува "за" CETA "погрешка", а председателят на БСП Корнелия Нинова
нарече всички подкрепили споразумението "национални предатели".
"Това не са теми, по които човек може да се обърка. Аз се надявам, че тези които се подготвят да управляват страната,
няма да се объркват при такива решения", каза Борисов. Според него, създалата се ситуацията вреди на имиджа на
страната ни в Европа. "Не може само да искаме пари през фондовете, а после да казваме, че сме се объркали. За мен
объркване няма", каза още бившият премиер.
Той съобщи, че ГЕРБ ще проведе допълнителни срещи с бизнеса. И добави, че целта на днешната дискусия е постигната.
"Представихме нашите приоритети, обсъдихме предизборната им програма и констатираме сходство". Така шефът на
АИКБ Васил Велев обобщи резултата от срещата.
Той посочи, че работодателите са за запазване на макроикономическата и финансовата стабилност и за запазване на
данъчния модел, което съвпадало напълно с програмата на ГЕРБ.
"И за нас реформата в образованието е важна. Необходимо е ускоряване на процесите за евроинтеграция – влизане в
еврозоната и Европейския банков съюз", обясни Велев и допълни, че бизнесът споделя приоритета за ограничаване на
административните тежести пред малките и средни предприятия.
Той сподели, че след изборите трябва се формира едно стабилно правителство, което да управлява 4 години, тъй като по
думите му извънредните избори водят до забавяне на икономическото развитие. "Смятаме, че потенциалът на
икономиката е по-голям, въпреки че сме втори по ръст на БВП в Европа", отбеляза Васил Велев.
В срещата участие взеха председателят на АИКБ Васил Велев, председателят на БТПП Цветан Симеонов, изпълнителният
председател на БСК Божидар Данев и членът на УС на КРИБ Николай Вълканов.
Присъстваха още зам.-председателите на АИКБ Никола Зикатанов и Кънчо Стойчев, зам.-председателят на БСК Димитър
Бранков, главният секретар на БТПП Васил Тодоров, членът на УС на КРИБ Боряна Манолова и парламентарният секретар
на КРИБ Румяна Георгиева
От страна на ГЕРБ в срещата участваха председателят на партията Бойко Борисов, Томислав Дончев, Делян Добрев и
Владислав Горанов.

в. Стандарт
√ Борисов: Трудно ще се направи правителство
Притеснението ми е, че трудно ще се направи правителство. Спекулациите не ни тревожат, но фактите са такива. Това
заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след края на срещата с Асоциацията на организациите на българските
работодатели, която се проведе в сградата на Асоциация на индустриалния капитал в България.
"Категорични сме, че плоският данък трябва да остане. Всички други интерпретации не граничат със здравия разум.
Колкото повече икономиката дърпа напред, толкова повече се увеличават и заплатите, и пенсиите. Всяка една цифра от
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нашата програма съвпада с разчетите, които бизнесът има и за минимална, и за средна заплата. Цифрите ни са точно
такива, каквито са", категоричен бе той.
Борисов коментира и вчерашното гласуване на лидера на ПЕС Сергей Станишев за СЕТА. "Надявам се, че хората, които се
подготвят да управляват България, няма да се объркат. Тези неща се говорят от година и точно когато зелената лампичка
ти свети, да се объркаш, мисля, че не е сериозно. Народът не трябва да се въвежда в заблуждение. За мен объркване
няма. Направено е целенасочено. Ако могат да заблудят някой друг човек, да го заблудят", подчерта Борисов.
Бившият премиер Бойко Борисов запозна бизнеса и с приоритети на правителство в рамките на 5 минути.
"По закон всяко дете трябва да знае български и да чете. За сигурността също обяснихме - лимит на автомобилите и
присъствие на полицаи във всяко населено място. В сферата на медицината ще действаме като при контрабандата свързване на системата с НОИ, министерството, здравната каса, за да се види има ли надписване и източване. Имаме
нужните системи, само трябва да се свържат. Това ще бъде едно от първите неща, които ще направим", заяви Борисов.
По думите му бюрокрацията е нещо, което мъчи обществото. "Най-вече в общините и строителството. Какви ли не
режими има, трудно се вадят документи. Знаете също, че милиони изтекоха с подставени имена и фирми. Затова в
агенциите трябва да минат на електронно управление, за да може администраторът веднага да види кой има
свидетелство за съдимост и дали са платени данъци, не да се ходи по гишетата", коментира бившият премиер.
"Аз се надавям, че хората, които смятат да управляват, да не се объркват. Особено за важни решения, които се вземат в
Европейския съюз и Европарламента. Една година се говори по тези теми и по тях няма как да се объркаш. И точно,
когато ти светне лампичката в зелено, че си гласувал - да се объркаш. Едно е да дойдеш тук и да говориш глупости, и
друго там, като гласуваш. Не може само да искаме да ни дават пари от фондове, а иначе да се объркваме", заяви още
той.

Агенция Блиц
√ Борисов на срещата с бизнеса: Трудно ще се направи правителство!
Категорични сме, че плоският данък трябва да остане. Всички други интерпретации не граничат със здравия разум. Колкото
повече икономиката дърпа напред, толкова повече се увеличават и заплатите, и пенсиите. Всяка една цифра от нашата
програма съвпада с разчетите, които бизнесът има и за минимална, и за средна заплата. Цифрите ни са точно такива,
каквито са. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след края на срещата с Асоциацията на организациите на
българските работодатели, която се проведе в сградата на Асоциация на индустриалния капитал в България.
„Притеснението ми е, че трудно ще се направи правителство. Спекулациите не ни тревожат, но фактите са такива”, отбеляза
Борисов.Той коментира и вчерашното гласуване на лидера на ПЕС Сергей Станишев за СЕТА."Надявам се, че хората, които
се подготвят да управляват България, няма да се объркат. Тези неща се говорят от година и точно когато зелената лампичка
ти свети, да се объркаш, мисля, че не е сериозно. Народът не трябва да се въвежда в заблуждение. За мен объркване няма.
Направено е целенасочено. Ако могат да заблудят някой друг човек, да го заблудят", подчерта Борисов.
Както БЛИЦ съобщи, на срещата присъстваха Васил Велев, председател на УС и Никола Зикатанов и Кънчо Стойчев –
заместник-председатели; от БСК (Българската стопанска камара) – Божидар Данев – изпълнителен председател и Димитър
Бранков – заместник-председател; от БТПП (Българска търговско-промишлена палата) – Цветан Симеонов, председател на
УС и Васил Тодоров – главен секретар; от КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) – Николай
Вълканов и Боряна Манолова – членове на УС и Румяна Георгиева – парламентарен секретар. От своя страна Борисов бе
придружен от Томислав Дончев, Делян Добрев и Владислав Горанов.

Важни обществено-икономически и политически теми

Дневник
√ Разходите на домакинствата за дома и за здраве растат най-много
През четвъртото тримесечие на 2016 г. разходите за здраве и поддръжка на дома се увеличават, за храна са по-малко, но
това си остава перото с най-голям дял в семейните бюджети. Това показват данните на Националния статистически
институт (НСИ) в сравнение със ситуацията година по-рано.
За какво се харчи
Общият разход средно на член на домакинство през четвъртото тримесечие е 1209 лв. и се увеличава с 4.1% спрямо същото
тримесечие на 2015 година.
Очаквано с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.1%), следвани от разходите за жилище (18.2%), данъци и
социални осигуровки (12%) и транспорт и съобщения (10.7%).
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В същото време в сравнение с година по-рано относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява
с 1.3 процентни пункта, а се увеличават разходите за жилище с 1.5 процентни пункта.
Като абсолютни стойности в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. средно на човек от домакинство разходите за
храна и безалкохолни напитки са без промяна - 376 лева. Тези за обзавеждане и битови сметки се повишават с 12.7% до
219 лв. средно на човек, тези за транспорт са по-високи с 0.6% до 129 лв. Най-голям ръст имат разходите за здраве - с 14.6%,
а тези за алкохол и цигари - до 55 лв., или с 5.5%. От началото на 2016 г. бяха повишени акцизите върху тютюневите изделия.
С 6% повече са харчели потребители за свободно време, култура и образование - по 48 лв. средно на член на домакинство.
Делът на доходите от пенсии расте
Според данните на статистиката общият доход средно на член на домакинство през четвъртото тримесечие е бил 1325 лв.,
което е с 5% повече спрямо година по-рано.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53.9%), следвани от доходите
от пенсии (28.0%), доходите от самостоятелна заетост (5.9%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.7%).
Данните показват, че като дял от дохода на домакинството най-много нараства този от пенсия - с 13.6% до 372 лв., следван
от този от социални помощи - с 4.3% до 49 лв. На трето място по ръст е делът на дохода от заплата - с 2.5% до 715 лв. В
същото време намалява делът на дохода от самостоятелна заетост - до 79 лв. или с 11.2%.
Относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99%, а делът на дохода от натура е 1%.
Потреблението на домакинствата
Потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2016 г.
не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2015 година.
По-значително се увеличава потреблението на зеленчуци - от 13.8 на 14.3 кг, на плодове - от 11.1 на 11.5 кг, и на кисело
мляко - от 6.1 на 6.5 килограма.
По-съществено намалява потреблението на прясно мляко - от 4.7 на 4.2 л, и на хляб - от 22.4 на 22 килограма. Без промяна
е потреблението на зрял фасул и сирене.

Дневник
√ Липса на кадри в строителството поставяла под въпрос санирането и европроектите
Заради сериозен дефицит от квалифицирани и неквалифицирани кадри има опасност от забавяне на проекти по
европрограми и по националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради, застрашено е и качеството на
изпълнението им. Това заявява пред БТА почетният председател на Камарата на строителите в България Светослав Глосов.
В момента независимо от това, че не е активен строителен сезон, остро се чувства дефицит на кадри, допълва Глосов и
посочи, че след три-четири месеца този проблем ще се почувства особено остро.
По думите му сега в санирането работят голям процент неквалифицирани хора. През лятото, когато се очаква да започнат
проектите по европейски програми, ще се окаже, че недостигът на кадри ще бъде не по-малко от 30 - 40 на сто, прогнозира
Глосов.
Глосов отбеляза, че поради обхвата на Националната програма за саниране на жилищни сгради и многото обекти,
започнати наведнъж, при необходимост от 30 - 40 души на строеж, се оказва, че работят само нискоквалифицирани
работници. Всеки, който може да държи мистрията, да лепи топлоизолация и има желание работи, е в санирането,
допълни Светослав Глосов.
По думите му това поставя под въпрос качеството на извършените работи, което може да се изрази в използване на
неподходящи лепила, неправилен начин на разположение на изолационните плоскости или дюбелиране, а всичко това
може да доведе до отлепване на цели фасади, каквито случаи има вече в частни обекти, извън тези по програмата за
саниране.
Камарата на строителите е създала специална фирма, която се занимава с организацията на обучението на кадри.
Проблемът обаче е, че всички, които минат през такива курсове и получат сертификат, се насочват в чужбина, разказва
Глосов.
В годишния план за дейността на Главната инспекция по труда през тази година се посочва, че в страната има значително
увеличаване на броя строителни обекти, като за София тази тенденция се наблюдава още от средата на 2015 г. Това води
до увеличаване на броя на работещите от населени места извън столицата - преобладаващо от районите на Смолян,
Кърджали, Благоевград, Пазарджик, Търговище и Перник, включително цели бригади от различни краища на България,
показват наблюденията на инспекторите от ГИТ.
В доклада за пореден път се отправят критики към строителния бизнес заради продължаващата тенденцията от
последните години с минимални средства да осигуряват, спазват и контролират здравословните и безопасни условия на
труд. Това според доклада важи в пълна сила за малките и средните предприятия и в по-малка степен за големите
строителни дружества.

investor.bg
√ Актуализиране на законодателството в туризма иска туристическият бизнес
Браншът ще се обедини в нова структура за защита интересите на туроператорите
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Туристическият бизнес в България определи като лош изминалия двугодишен мандат на управление на първото
Министерство на туризма и постави високи очаквания към бъдещото ръководство в редовното правителство. Това стана
ясно на дискусия за проблемите пред българския туризъм, организирана от туристическата индустрия в рамките на
Международната туристическа борса „ВАКАНЦИЯ/ СПА ЕКСПО“, която се провежда в момента.
Двете туроператорски организации – Асоциация на българските туроператори и туристически агенти и Българска
асоциация на туристическите агенции, очакват в новия мандат министърът на туризма да бъде човек от индустрията с
непосредствен опит в туризма, заяви Байко Байков, председател на АБТТА.
По думите му са необходими спешни действия по актуализиране на законовата рамка в синхрон с пазарните реалности в
посока стимулиране на легалния бизнес, създаване на равнопоставена пазарна среда и ефективна данъчна регулация на
туристическите услуги. Законът за туризма, който в момента е обявен за обществено обсъждане, трябва да бъде изцяло
пренаписан в частта му за туристическата агентска дейност, потвърдиха туроператорите. Сред основните искания е
недопускане на дублиране на действащата защитна схема – застраховка професионална отговорност на туроператора и
комбинирането й с втори защитен механизъм – гаранционен фонд или клиентска сметка.
От ревизия се нуждае и наредбата за екскурзоводската дейност и правоспособността за упражняване на професията
екскурзовод. От поправки се нуждае и тарифата за таксите, защото някои такси са неадекватно високи, смятат от бранша.
Бъдещото ръководство на министерството трябва да разгледа с приоритет държавната политика за национална
туристическа реклама, настояват още обединенията на турагентите. Посоката следва да е за определяне на целеви пазари
и видове комуникационни активности на стратегически за България форми на туризъм с фокус върху пазари от ЕС и съседни
държави. От индустрията препоръчват също повишаване качеството на националния туристически портал и използването
на съвременните технологии за разпространение на вече създадените мултимедийни рекламни продукти.
Сред очакванията на бизнес обединенията в туризма са възстановяването на ефективен диалог между държавата и
бизнеса по провеждане на държавната политика в сектора, промяна статута на Националния съвет по туризъм от
консултативно звено в орган с право да взема решения по политиките и рекламата на туризма.
Предлага се да се засили държавният контрол със съдействието и на други отговорни институции по ограничаване на
неформалната икономика и повишаването на сигурността на потребителите на туристически услуги.
Критиките на туристическата индустрия към досегашното управление са свързани с липсата на ефективен диалог по
политиките, с предлагането на нефункционални наредби, които пречат на бизнеса и липсата на лостове за контрол.
Поднормативната уредба, която е заложена, пречи на икономическата инициатива и създава неприемливи отговорности
за фирмите, смятат от бранша.
Множество са и критиките по отношение на туристическата реклама досега. Според Байко Байков рекламата на страната
ни е лишена от стратегическа визия и фокус, липсва прозрачност на вложените средства, налице е неадекватно присъствие
на България на туристическите пазари.
От Асоциация на българските туроператори и туристически агенти и Българска асоциация на туристическите агенции
обявиха, че ще се консолидират в името на повече защита на интересите на българските туроператори.
По инициатива на двете организации започва подготовката по създаване на съвместна структура от федеративен или
конфедеративен тип, в която обаче организациите ще бъдат автономни. Най-вероятно новата структура ще се нарича
Национална федерация на туроператорите и турагентите, каза Байко Байков.

Капитал
√ КЕВР: "Булгаргаз" да потърси резерви и да намали прогнозата си за поскъване
Преди седмица газовата компания обяви предвижданията си за увеличение на природния газ с 32.4% от април
"Булгаргаз" трябва да потърси вътрешни резерви и да не внася в енергийния регулатор искане за увеличение на цената на
природния газ с 32.44% от април. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван
Иванов пред медии. Прогнозата на газовото дружество беше обявена в края на миналата седмица и трябва да бъде
внесена за одобрение в регулатора на 10 март. Основните мотиви, изтъквани от дружеството, са по-високата доставна цена
на газа от "Газпром" и курсът на щатския долар.
По думите на Иванов прогнозата на "Булгаргаз" за поскъпване на природния газ през второто тримесечие е много
тревожна. "Моят апел към "Булгаргаз" е да потърси вътрешни резерви чрез намаляване и структуриране на техните
разходи и в официалното им предложение този процент да е по-нисък", посочи той. Иванов допълни, че цената на
природния газ е много чувствителна тема, тъй като тя формира и цената на топлоенергията и на високоефективната
електроенергия, произведена от топлофикациите, която пък се отразява на крайната цена на тока.
В началото на годината природният газ също поскъпна, но с 4.6%, макар искането на компанията пред регулатора да беше
за увеличение от 13.5%. Тогава това не се отрази на цените на на топлофикациите. Причината КЕВР да ореже
предложението на "Булгаргаз" беше заради надвзет в предишните месеци приход от над 40 млн. лв. Тогава от газовото
дружество обаче се аргументираха, че при тези цени, определени от КЕВР, за първото тримесечие на годината ще отчетат
загуба от 34 млн. лв., което ще е първият им отрицателен резултат от година насам.
Нова ценова добавка
Към цената за пренос, която е компонент от цената на природния газ, вече ще се плаща и цена за балансиране в размер
на 90 ст. за мегаватчас. Това предвижда проекторешение на КЕВР, което беше подложено на обществено обсъждане в
комисията в четвъртък. Цената за пренос се плаща на "Булгартрансгаз" от всички потребители. Тя се въвежда заради
изискване на Европейската комисия и е задължително условие за създаването на действащ газов пазар. На практика цената
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за балансиране се плаща при отклонение на потреблението от предварително зададените количества природен газ.
Подобни промени се прогнозират лесно и с необходимия софтуер могат да бъдат сведени до половин процент, коментира
заместник изпълнителният директор на "Овергаз инк", Светослав Иванов.
Тестови период
От "Булгартрансгаз" предвиждат да има тестови период, в който цената да се начислява, но да не се плаща от
потребителите, докато целият пазар се подготви за нея. Според председателя на Българска газова асоциация Кирил
Темелков, който е и бивш изпълнителен директор на "Булгартрансгаз", този тестов период трябва да продължи до
октомври тази година. Причината е, че сега цената е определена въз основа на прогнозни количества небаланси, които
нямат общо с действителността. Точно за това системата трябва да бъде тествана, за да се види какви са реалните
небаланси, предизвикани от дружествата, допълни той.

investor.bg
√ Новата наредба за цените на тока спира развитието на покривните фотоволтаици
Съществените промени в сектора тепърва предстоят, обеща председателят на КЕВР Иван Иванов
Предложената за обсъждане нова Наредба за регулиране на цените на електроенергията спира развитието на малките
покривни фотоволтаични централи, коментираха по време на обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно
регулирани (КЕВР) от бранша. Антон Желев от Българската соларна асоциация обясни пред регулатора, че има голям
интерес от домакинствата за изграждането на тези фотоволтаици, но хората се отказват заради бюрократични трудности.
Желев посочи, че домакинствата с фотоволтаични панели на покрива си трябва да плащат цена за достъп на
Електроенергийния системен оператор (ЕСО), 5% от приходите на Фонда за сигурност на електроенергийната система, цена
за балансиране и т. н. "Това е абсурдно за няколко панела", обясни Желев. По време на обсъждането от
електроснабдителните дружества в страната посочиха, че с Наредбата не се покриват разходите на крайните снабдители.
Илина Стефанова, ръководител на дирекция "Регулации" в EVN България, каза още, че при работата по наредбата е
подходено "формално" и много проблеми са остнали нерешени.
Председателят на КЕВР Иван Иванов призна, че проектът е внесен бързо, за да не бъде "удължен правният вакуум".
Върховният административен съд (ВАС) отмени наредбата заради неспазване на правилата при приемането й. Иванов
обеща, че "съществени промени" тепърва предстоят и те ще бъдат приети при широка обществена дискусия.
Зорница Генова от ЧЕЗ България допълни, че текстовете не уреждат действията в периода, за който е действала наредбата,
отменена от съда.
Пламен Стефанов от Енерго-Про посочи още и че в наредбата не е решен проблемът за цената на крадената
електроенергия, която все още е много ниска. Иван Иванов беше категоричен, че в регулатора "действително се работи"
по проблема. От компанията уточниха, че разходите им като краен снабдител на могат да бъдат покрити от предвидените
в наредбата надценки, защото количествата, които продават на регулирания пазар са намалели значително.
Изложените от дружествата и организациите в сектора становища ще бъдат разгледани на закрито заседание в КЕВР на 15
март 2017 година.
Иванов уточни след края на заседанието, че въпреки че наредбата е отменена от съда през декември 2016 година, това не
се е отразило на ценовите решения на регулатори в следващите два месеца и ценита на потребителите са изчислявани
коректно.

mediapool.bg
√ Рекорден брой туристи у нас заради нискотарифните авиокомпании
Туроператорите смятат, че с превозвачите могат да предлагат уикенд пакети
Нискотарифните авиокомпании са имали значителен принос за стабилния ръст на туристите, посетили България през 2016
г. От над 8 млн. чужди туристи, дошли през миналата година у нас, 4.62 млн. (56%) са от държави, които не са наши съседки.
Те пристигат предимно с въздушен транспорт, каза министърът на туризма Стела Балтова по време на дискусия "Как
нискотарифните авиокомпании променят туристическото предлагане и търсене". Тя се проведе в рамките на 34-ата
туристическа борса "Ваканция/Спа ЕКСПО".
Над половината от трафика на летище "София" през 2017 г. ще бъде от нискотарифни авиокомпании, каза Мариана
Кирилова, маркетинг мениджър на държавния аеропорт. Тя отчете рекорден ръст на пътниците на летището през януари
от 43% на годишна база.
Нискотарифните компании – достъпност и свързаност
"Между туризма и транспорта има безспорна връзка. Колкото по-развит е достъпът до дадена страна, толкова попопулярна става тя. Затова нискотарифните компании са определящ фактор при избора на туристическа дестинация", каза
Балтова.
Данните на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) сочат, че през 2016 г. над 1 млрд. души в света са
превозени от нискотарифни авиокомпании.
По информация на Евробарометър за 2015 г. финансови са причините около 39% от гражданите в ЕС да не са осъществили
туристически пътувания.
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В най-общ план ефектът от навлизането на нискотарифните авиокомпании позволява на по-голям брой туристи да пътуват
поне веднъж годишно, каза Балтова. Така се постига и по-висока удовлетвореност от туристическото пътуване, защото
спестените пари от самолетен билет могат да се използват например за по-висок клас туристически услуги.
Маркетинг мениджър на "Летище София“ ЕАД Мариана Кирилова посочи, че ефектът от пазара на нискотарифните
авиокомпании е осигуряването на по-голяма достъпност и свързаност на дестинациите, защото на потребителите се
предоставят повече възможности за избор на авиокомпания, летище, цени на билети.
Българите, които постоянно живеят в чужбина са били една пета от всички туристи, дошли през зимата у нас. Останалите
са чужденци от Великобритания (68%), Израел (9%), Италия (5%), Германия, Франция, Холандия и Дания.
И България с поглед към уикенд туризъм
Димитър Попов, член на Управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА),
коментира, че в условията на все по-широкото навлизане на нискотарифните авиокомпании в България е необходим пообстоен анализ на възможностите за уикенд туризъм, сити брейкс и едно ново понятие, появило се през този зимен сезон
- уикенд ски.
Тази услуга се предлага от няколко нискобюджетни авикомпании заедно с туристически оператор. Тя е широко
разпространена на най-богатите пазари – британския и германския, а пътуванията са насочени основно към Италия и
Испания. България към момента не попада в погледа на нито един нискобюджетен превозвач.
За развитието и създаването на общ туристически продукт са необходими общи усилия на общините, туристическите
сдружения, летищата и авиокомпаниите, посочи Деница Милосавлевиеч, маркетинг експерт бизнес развитие в оператора
на летищата Варна и Бургас "Фрапорт туин стар еърпорт мендижмънт".
Тя съобщи, че през лятото на 2016 г. се отбелязва безпрецедентен ръст на полетите до двете ни морски летища.
През 2016 г. на Летище "Варна" са обслужени над 1.6 милиона пътници, което ръст с 21% спрямо предходната година.
Посетителите са предимно от Германия, Русия, Полша, Великобритания, Израел и др.
На Летище "Бургас" над 2.8 милиона туристи са посрещнати през цялата 2016 г., което ръст от 22% на годишна баз. Наймного чужденци са от Русия, Германия и Великобритания.
От юли 2017 г. на летище "Варна" "УизЕър" ще открие новата си база, а "Райънеър" от октомври 2017 г. започва да
изпълнява полети Брюксел - Варна два пъти седмично. "Изиджет" също започва да изпълнява полети от Германия до Варна
от юни 2017 г.

investor.bg
√ Радев: Да, има корупция в България, но в други страни е по-зле
Ключовият въпрос е колко време Европа ще остане разделена от санкции, които подкопават доверието в нея, твърди
държавният глава
В България има корупция, но не бих казал, че сме най-корумпираната страна в Европейския съюз, заяви президентът Румен
Радев пред Euronews.
Изказването му е по повод последните негативни констатации за страната ни от Transparency International, предаде БНР.
В интервюто за телевизията държавният глава подчертава, че България трябва да увеличи усилията си в борбата срещу
корупцията и престъпността.
Според Радев проблемът на Европа с мигрантите е неяснотата колко хора може да приюти и какво ще струва това на
социалната система. Относно европейските санкции срещу Русия държавният глава твърди, че България твърдо подкрепя
принципите на международното право, нарушено с анексирането на Крим.
Ключовият въпрос е колко време Европа ще остане разделена от санкции, които подкопават доверието в нея – 5, 10 или
50 години, допълва Радев.
На въпроса на водещия дали България ще гласува през юли против продължаването на санкциите, Радев отговаря, че „има
много време до юли. Ситуацията буквално се променя с всеки изминал ден. Нека си представим една интересна ситуация.
Ако администрацията на президента Тръмп и президента Путин стигнат до споразумение за подобряване на диалога и
доверието нараства, конфронтацията през призмата на санкциите намалява, то как ще реагира Европа?"
От БНР припомнят, че президентът ще участва днес в Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността. В баварската
столица ще бъдат обсъдени миграционната криза в Европа, перспективите за европейската отбрана, ситуацията в Близкия
Изток и борбата с тероризма. Сред участниците във форума ще са лидерите на ООН, НАТО, Европейския съвет, германският
канцлер Ангела Меркел и вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс.
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