Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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АИКБ ще предложи на НСТС да се фиксират постоянен брой работни дни в годината
1-ви май остана работен ден за по-голямата част от българския бизнес. Асоциацията на индустриалния капитал в България
проведе анкета сред свои членове във връзка с поредицата от три последователни почивни дни през месец май. Според
отговорите на фирмите, участвали в проучването, по-голямата част от тях - 53% работят на Международния ден на труда.
В същото време обаче, работодателите декларират, че се затрудняват с допълнителното заплащане, което се дължи за
положен труд по време на празнични дни - 62%.
Анализ на председателя на АИКБ Васил Велев вижте на http://bica-bg.org/
Financebg.com
√ Мързеливата 2017-та има 117 почивни дни
Мързелива или не толкова, за една година може да се съди най-често по маркираните тържествено червено в календара
празнични дати. А доколко са работни и колко са ефективни останалите дни, това си е доста трудна работа и за най-ловките
специалисти по трудови ресурси. Асоциацията на индустриалния капитал в България проведе анкета сред свои членове
във връзка с поредицата от три последователни почивни дни през месец май. Според отговорите на фирмите, участвали в
проучването, по-голямата част от тях – 53% работят на Международния ден на труда. В същото време обаче,
работодателите декларират, че се затрудняват с допълнителното заплащане, което се дължи за положен труд по време на
празнични дни – 62%.
Анализ на председателя на АИКБ Васил Велев обяснява този висок процент: „При преработвателната промишленост
например, около 50% са разходите за суровини и материали, около 25% е разходът за труд, а останалите около 25% са
външни услуги, енергия, амортизации, печалба и др. Ако разходът за работна заплата е двоен, за този ден фирмата е на
загуба, т.к. обичайната печалбата на компанията е около 10% и при двойни разходи за труд – тя се превръща в 15% загуба.”
Така според анкетата всеки шести работник у нас не е почивал на 1-ви май, коментира председателят на АИКБ. Той изчисли,
че на този ден половин милион души имат нормален работен ден. „С допитването се развенча един мит, че работят само
онези фирми, на които им е скъпо да спрат. Само една четвърт са такива – 26%. А 32% от компаниите отговарят, че работят,
защото имат много работа. 21% заради срокове и ритмичност, 11% са в туризма. Има и 5%, които работят заради
контрагентите си в чужбина.”
Интересен е фактът, че 22% от фирмите, участвали в допитването, посочват, че в работния процес на този ден се включат
всички работещи, т.е. за цялото предприятие това е нормален работен ден. Като основна причина за работа по празниците,
компаниите посочват – прекалено много поръчки – 32%, както и непрекъсваемия процес на производство – 26%. Над 1
млрд. лв. ще са пропуснатите възможности за икономиката от подарените почивни дни през тази година, изчисли
председателят на АИКБ. Г-н Велев определи 2017 г. като най-мързеливата година с рекорд от 117 почивни и само 248
работни дни. Ако искаме българската икономика да расте с по-бърз темп, според него не трябва да се подаряват почивни
дни. „Трябва да определим прагът за работни дни в годината, под който няма да падаме. Нещо повече – може всяка година
да бъде с равен брой работни дни – 251. В зависимост от това, колко са официалните празници, падащи се в събота или
неделя и колко са съботите и неделите в съответната година и дали годината е високосна, ще се подаряват нула, един или
два почивни дни, така че всяка година да има 251 работни дни. Нещо повече – подаръкът, когато го има, е по-добре да се
направи за някой петък, след национален празник, паднал се в четвъртък. Т.е. ще апелираме да се преразгледа промяната
в КТ. Още повече, че и тази промяна не беше обсъдена в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, и тук
има нарушение на процедурата. Ще предложим на НСТС да се фиксира един минимален брой работни дни за годината и
той може да бъде постоянен, заявяват от работодателската организация.
Bulnews.bg
√ Икономиката губи 1 млрд. заради почивки. Трудът ни – надценен
Над 1 млрд. лв. ще са пропуснатите възможности за икономиката от подарените почивни дни през тази година. Това заяви
председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на "България сутрин".
Според него, за да има по-бърз ръст на българската икономика, подаряването на почивни дни трябва да спре.
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"Предложението, което ние отправихме към правителството беше да не предприемат никакви действия относно
сливането на празниците, а да се почива единствено на съответния ден. По този начин обаче сега губим 1,5 млрд. лв.",
подчерта Васил Велев.
Председателят на АИКБ е категоричен, че трябва да бъде определен праг за работни дни в годината (251 годишно
бел.ред.), под който да не се пада, тъй като според него всеки неработен ден за страната ни е пропусната полза, а това от
своя страна води до по-малко БВП и по-малко пари, удържани за данъци.
"В България труда не е подценен, а е надценен. Работодателите всъщност плащат повече отколкото работниците
изкарват", коментира още Васил Велев пред Bulgaria ON AIR.
Той предлага, когато има почивен ден "подарък", той да бъде в някой петък след национален празник, паднал се в
четвъртък.
От друга страна обаче финансистът Мика Зайкова оспори твърденията му и сравни страната ни с останалите европейски
държави, в които се наблюдава подобна практика към почивните дни.
В. Конкурент
√ 2017 година - най-мързеливата! Затова бизнесът иска...
Бизнесът лансира нова идея срещу почивните дни и поиска да се определи минимум от работните дни в годината, който
да не бъде прекрачван. Асоциацията на индустриалния капитал в България изчисли, че почивните дни през тази година ще
са рекорден брой – 117 срещу едва 248 работни и обяви 2017-та за най-мързеливата година в България. "Над 1 млрд. лв.
ще са пропуснатите възможности за икономиката от подарените почивни дни през тази година", изчисли председателят
на АИКБ Васил Велев. Според него, ако искаме българската икономика да расте с по-бърз темп, подаряването на почивни
дни трябва да спре. "Трябва да определим прагът за работни дни в годината, под който няма да падаме. Нещо повече –
може всяка година да бъде с равен брой работни дни – 251", предлага Велев. Според него в зависимост от това колко са
официалните празници, падащи се в събота или неделя и колко са съботите и неделите в съответната година и дали
годината е високосна, могат да се подаряват нула, един или два почивни дни, така че всяка година да има 251 работни
дни. "Нещо повече - подаръкът, когато го има, е по-добре да се направи за някой петък, след национален празник, паднал
се в четвъртък", разви идеята си шефът на АИКБ. Той обясни, че бизнесът ще настоява да се промени Кодексът на труда и
това ще бъде предложено на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Анкета сред членовете на АИКБ за
поредицата почивни дни през май показва, че повече от тях, 53%, са работили на Международния ден на труда. В същото
време работодателите признават, че се затрудняват с допълнителното заплащане, което се дължи за положен труд по
време на празнични дни - 62%. Велев обясни, че този висок процент показва, че бизнесът работи на загуба в почивните
дни. "При преработвателната промишленост например, около 50% са разходите за суровини и материали, около 25% е
разходът за труд, а останалите около 25% са външни услуги, енергия, амортизации, печалба и др. Ако разходът за работна
заплата е двоен, за този ден фирмата е на загуба, т.к. обичайната печалбата на компанията е около 10% и при двойни
разходи за труд – тя се превръща в 15% загуба.", аргументира се той. Анкетата показва, че всеки шести работник у нас не е
почивал на 1-ви май и че над половин милион души са имали нормален работен ден. "С допитването се развенча един
мит, че работят само онези фирми, на които им е скъпо да спрат. Само една четвърт са такива – 26%. А 32% от компаниите
отговарят, че работят, защото имат много работа. 21% заради срокове и ритмичност, 11% са в туризма. Има и 5%, които
работят заради контрагентите си в чужбина", обясни още Велев. Данните показват и че в 22% от фирмите всички служители
са работили на пълен работен ден на по празниците. Като основна причина за работа по празниците, компаниите посочват
– прекалено много поръчки - 32%, както и непрекъсваемия процес на производство – 26%.
В. Класа
√ 2017-та била най-мързеливата година с рекорд от 117 почивни дни
Асоциацията на индустриалния капитал в България иска държавата да ни задължи да работим 251 дни в година. В
официално съобщение председателят на асоциацията Васил Велев определя 2017 -та като най-мързеливата година с
рекорд от 117 почивни и само 248 работни дни. Ако искаме българската икономика да расте с по-бърз темп, според него
не трябва да се подаряват почивни дни, защото икономиката губела над 1 млрд. лева. В зависимост от това, колко са
официалните празници, падащи се в събота или неделя и колко са съботите и неделите в съответната година и дали
годината е високосна, ще се подаряват нула, един или два почивни дни, така че всяка година да има 251 работни дни,
пресметнал Велев. По думите му подаръкът, когато го има, е по-добре да се направи за някой петък, след национален
празник, паднал се в четвъртък. От АИКБ ще предложат на Националния съвет за тристранно сътрудничество да се
фиксират работните дни за годината и те да бъдат постоянни.
Investor.bg
√ Губи ли икономиката от възприетия модел за почивки след празници?
Над 1 млрд. лв. ще са пропуснатите възможности за икономиката от “подарените” почивни дни през тази година. Това
заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред Bulgaria ON AIR във
връзка със заявката работодателската организация да предложи за обсъждане в Националния съвет за тристранно
сътрудничество да се фиксират постоянен брой работни дни в годината.
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Според Велев, за да има по-бърз ръст на българската икономика, "подаряването" на почивни дни трябва да спре. По негови
изчисления с новия възприет вариант за почивки след празници се губят 1,5 млрд. лв. за икономиката.
Председателят на АИКБ иска да бъде определен праг за работни дни в годината, под който да не се пада, тъй като според
него всеки неработен ден за страната ни е пропусната полза, а това от своя страна представлява по-малък брутен вътрешен
продукт и по-малко пари, удържани за данъци.
Велев предлага когато има почивен ден "подарък", той да бъде в някой петък след национален празник, паднал се в
четвъртък.
Финансистът Мика Зайкова оспори твърденията на Велев и сравни страната ни с останалите европейски държави, в които
се наблюдава подобна практика относно почивните дни.
"Италия и Испания имат по 12 дни почивка, колкото имаме и ние в България като официални празници", посочи Зайкова.
За нея няма голяма полза от отработването, освен това при празник, паднал се през уикенда, допълнителните почивни
дни са само три в годината, което не е голяма пропусната полза за икономиката.
Още вижте във видеото:
В. Земя
√ Бизнесът иска да работим 251 дни
2017-та била най-мързеливата година с рекорд от 117 почивни дни
Асоциацията на индустриалния капитал в България иска държавата да ни задължи да работим 251 дни в година. В
официално съобщение председателят на асоциацията Васил Велев определя 2017 -та като най-мързеливата година с
рекорд от 117 почивни и само 248 работни дни. Ако искаме българската икономика да расте с по-бърз темп, според него
не трябва да се подаряват почивни дни, защото икономиката губела над 1 млрд. лева. В зависимост от това, колко са
официалните празници, падащи се в събота или неделя и колко са съботите и неделите в съответната година и дали
годината е високосна, ще се подаряват нула, един или два почивни дни, така че всяка година да има 251 работни дни,
пресметнал Велев. По думите му подаръкът, когато го има, е по-добре да се направи за някой петък, след национален
празник, паднал се в четвъртък. От АИКБ ще предложат на Националния съвет за тристранно сътрудничество да се
фиксират работните дни за годината и те да бъдат постоянни.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Третият кабинет на Борисов: нещо ново, нещо старо, нещо назаем
В новото правителство ще има четирима вицепремиери - Дончев и Захариева от ГЕРБ и Симеонов и Каракачанов от
Обединените патриоти
Лидерът на ГЕРБ и бъдещ премиер Бойко Борисов обяви имената на министрите в кабинета, който той ще оглави за трети
път.
Борисов съобщи състава на кабинета на ГЕРБ и Обединените патриоти ден, преди да върне на президента изпълнен
проучвателния мандат, който държавният глава му връчи миналата седмица.
Очаква се новите министри да се закълнат в парламента днес (бл. на р.)и да поемат официално властта от служебното
правителство.
Ето и имената на участниците в новото правителство:
Министър-председател: Бойко Методиев Борисов;
Заместник министър-председател: Томислав Пейков Дончев;
Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика: Валери Симеонов Симеонов;
Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната: Красимир Дончев
Каракачанов;
Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи: Екатерина Спасова Гечева
– Захариева;
Министър на финансите: Владислав Иванов Горанов;
Министър на вътрешните работи: Валентин Иванов Радев;
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Николай Нанков Нанков;
Министър на труда и социалната политика: Бисер Христов Петков;
Министър на отбраната: Красимир Дончев Каракачанов;
Министър на външните работи: Екатерина Спасова Гечева – Захариева;
Министър на правосъдието: Цецка Цачева Данговска;
Министър на образованието и науката: Красимир Георгиев Вълчев;
Министър на здравеопазването: Николай Кирилов Петров;
Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018: Лиляна Павлова;
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Министър на културата: Боил Василев Банов;
Министър на околната среда и водите: Нено Ненов Димов;
Министър на земеделието, храните и горите: Румен Андонов Порожанов;
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Ивайло Ангелов Московски;
Министър на икономиката: Емил Любенов Караниколов;
Министър на енергетиката: Теменужка Петрова Петкова;
Министър на туризма: Николина Панайотова Ангелкова;
Министър на младежта и спорта: Красен Кирилов Кралев.
Следващото правителство ще бъде коалиционно между ГЕРБ и коалицията "Обединени патриоти" (ВМРО, НФСБ и "Атака").
Двете партии разполагат крехко парламентарни мнозинство от 122 депутати от 240 места в Народното събрание. Преди
седмица ГЕРБ и "Обединени патриоти" подписаха коалиционното споразумение за съставяне на правителство.
Очаква се обаче подкрепа за кабинета да дават и от партия "Воля" на Веселин Марешки.
Преговорите с Патриотите приключиха малко след 18 ч. във вторник, като всички имена са били договорени, а за
доуточняване са останали имена на заместник-министри.
√ Енергийният сектор започва да наваксва свиването на износа на ток
За първите четири месеца на годината износът намалява с почти 11% спрямо срив от 60 на сто за същия период на
2016 г., сочат данни на ЕСО
От началото на годината износът на електроенергия забавя спада си, показват оперативните данни на Електроенергийния
системен оператор (ЕСО) за периода януари - април 2017 г.
От данните се вижда, че за първите четири месеца на годината износът намалява, но вече с малко под 11%. През миналата
година операторът отчете срив на износа с почти 60 на сто.
Сега секторът успява да навакса, въпреки забраната за износ в първите дни на годината, когато тежката зимна обстановка
постави под изпитание на цялата система в региона.
От 1 януари до 30 април 2017 г. от страната са изнесени 1,27 млн. мегаватчаса електроенергия, показват още данните на
ЕСО.
Студеното време през тази зима доведе до ръст на потреблението с 8,7% до 14,7 млн. мегаватчаса. Производството също
се повишава до малко над 16 млн. мегаватчаса, което е с 6,8% повече на годишна база.
Основно ръстът на производството се дължи на базовите централи. През първите четири месеца на годината те са
произвели 13,9 млн. мегаватчаса електроенергия, което с 12% повече спрямо миналата година.
Лек ръст има и по отношение на централите, работещи с възобновяеми енергийни източници.
При водните централи обаче спадът в производството се задържа. За периода тези съоръжения са произвели 1,12 млн.
мегаватчаса електроенергия, което е с почти 32% по-малко спрямо миналата година.
В най-студените дни водните централи бяха използвани от ЕСО за покриване на пиковото потребление, което достигна до
невиждани за последните десетилетия нива. Язовирите за производство на електроенергия обаче не са толкова пълни
след по-сухата от обичайното есен на 2016 г.
News.bg
√ Искаме още яснота и още ангажименти от ЕК и "Газпром"
Министерският съвет подкрепи становище по антимонополното дело на ЕК срещу "Газпром". Това стана по време на
последното заседание на служебното правителство, начело с Огнян Герджиков.
След анализ министрите подкрепиха становище към Европейската комисия по предложени от "Газпром" Ангажименти по
дело АТ. 39816 - "Газпром", съобщиха от пресслужбата на МС.
Същевременно страната ни настоява Ангажиментите да бъдат преработени в частта, която може да има съмнение, че
промени на маршрутите за доставка и транзит на природен газ са приети или мълчаливо подкрепени от ЕК в противоречие
с действащите договори.
С оглед сигурността на доставките, за България е важно промени на точките на доставка да бъдат обсъждани само след
внимателен анализ дали количествата природен газ за страната и съседните държави са гарантирани, по какъв маршрут и
срещу какви транзитни такси. Осигуряването на директни доставки през Черно море до България и оттам до държавите от
Югоизточна Европа би допринесло за политическата и икономическата стабилност в региона.
От гледна точка на газовите пазари, директни доставки до България биха имали предимството, че ще поставят в условия
на конкуренция както източниците на природен газ (Русия и очакваните доставки от Каспийския регион), така и маршрутите
за транзит до Европа, гласи позицията на страната ни.
Българската страна приема предложението за приключване на делото по реда на Член 9 от Регламент (ЕО) №1/2003, ако
одобрените от ЕК ангажименти предлагат бързо и трайно решение на опасенията от злоупотреба с господстващо
положение от страна на "Газпром".
Ангажиментите следва да създадат модел на равнопоставено договаряне с "Газпром" и ясен и обективен контролен
механизъм, включително за разрешаване на спорове, който да гарантира спазване на пазарните принципи, гласи
становището.
В предложения вид Ангажиментите са стъпка в тази посока, но имат нужда от съществено изменение. Поради множеството
неясноти в предложението на "Газпром", заинтересованите български дружества "Български енергиен холдинг" ЕАД,
"Булгаргаз" ЕАД и "Булгартрансгаз" ЕАД очакват от ЕК допълнителна информация.
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От наша страна се очаква по време на пазарния тест на Ангажиментите, провеждан от ЕК, да бъдат изяснени поставените
въпроси и да бъде намерено решение на идентифицираните рискове.
Към момента Ангажиментите не предлагат достатъчно гаранции за изпълнение на клаузите за пазарно ценообразуване.
Не са предвидени функции на контролиращия управител в тази връзка, а механизмът за уреждане на спорове е оставен
непроменен.
Неприемливо е, че сега Ангажиментите изглежда предвиждат неравнопоставеност между газовите дружества от
Централна и Източна Европа, които ще имат право да променят точката си на доставка с такава на българската граница.
"Булгаргаз" и всеки друг български търговец, който купува газ от "Газпром", няма да има възможност да доставя газ в точки
на доставка на тези държави.
От "Газпром" питат дали "Булгартрансгаз" ще поеме отговорност за качеството на природния газ вместо "Газпром".
България се нуждае от допълнителна информация относно предвидената в Ангажиментите възможност Газпром да
промени точката на доставка Негру Вода с друга точка на доставка на границата на България.
Настояваме Ангажиментите да бъдат преработени в тази част, като изключат дори съмнение, че промени на маршрутите
за доставка и транзит на природен газ са приети или мълчаливо подкрепени от ЕК в противоречие с действащите договори,
се казва в съобщението.
BNT
√ Намаляване на ДДС искат от кожарския и шивашкия бранш
Българският пазар на облекла и кожени изделия е в застой, а производителите са принудени да съкращават работници, за
да оцелеят. Това стана ясно при откриването на традиционния панаир на модата в Русе. От бранша настояват за данъчни
облекчения, за да могат да се задържат на пазара.
110 хиляди души работят в шивашката промишленост у нас. Част от служителите обаче може да бъдат съкратени, особено
във фирмите с до 50 служители, които най-трудно оцеляват на пазара. Това прогнозират представители на Българския
бизнес форум. Причината е , че от години не се използват български платове и материали, а тази година цената на много
от суровините за текстилната и шивашката промишленост като конци, кожи и катарами се е увеличила.
С десет процента по-висока е и цената на памука. За да продадат стоката си производителите са принудени да намалят
цената ѝ.
Владимир Маринов – изпълнителен директор на Български бизнес форум: „Като формира крайната цена, тя става
непродаваема на фона на тези китайски и турски вносове, трудно е. Това е свързана с малката покупателна способност на
населението. Пазарът е в ступор.”
Заради китайския внос Владимир Маринов драстично е намалил производството на кожени чанти , които заедно с 15
служители изработва в малък цех в Пловдив.
За да се съвземат, от сектора настояват, след като държавата подаде ръка на туристическия бранш, като намали на 9 %
Данък добавена стойност, и те да плащат по-ниски ставки.
От сектора са категорични, че поне детските и бебешките стоки трябва да са с нулев данък добавена стойност.
√ Кабинетът отпусна финансиране за нови 4 станции от третия лъч на метрото
Правителството даде съгласието си Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 да подпише договор с „Метрополитен“ ЕАД за изграждането на Линия 3 на софийското метро
от ул. „Житница“ до Околовръстния път. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Проектът се финансира от ОПТТИ, а общата стойност на отпуснатите средства от програмата за този участък са 134 млн. лв.
С приетото решение става възможно стартиране на изграждането на този участък от метрото до получаване на
окончателно одобрение на проекта от Европейската комисия. Втори етап на линия 3 включва 4 нови метростанции и 3,8
км метролинии, и прави връзката между ж. к. „Овча купел” и кв. Горна баня.
В. Стандарт
√ България отчита рекорден зимен сезон
За периода декември 2016 г. – март 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи е нараснал близо 2,3 пъти
съпоставен с периода декември 2001 г. – март 2002 г. и вече надхвърля 1,4 млн. посещения, обявиха от Министерството
на туризма.
През периода януари-март 2017 г. България е посетена от 1 079 464 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите).
Налице е ръст от 19,9% спрямо същия период на 2016 г., което е рекорд след влизането на България в ЕС.
Отчита се и най-голямо абсолютно нарастване в броя на посещенията на чуждестранни туристи (над 242 хил. посещения
повече в сравнение с предходния зимен сезон). Преди завършването на настоящия зимен сезон рекордът за брой туристи
принадлежеше на зимен сезон 2003/2004 г.
По данни на БНБ приходите от международен туризъм за периода декември 2016 г. - февруари 2017 г. възлизат на 745,3
млн. лв., което е с 18,6% повече спрямо периода декември 2015 г. - февруари 2016 г.
Водещите 5 пазара за зимен туризъм в България са Гърция, Македония, Турция, Румъния и Сърбия. Общият брой
туристически посещения от тези страни е 953 824, което се равнява на 64,6% от всички посещения на чуждестранни туристи
в нас. За сравнение, през периода декември 2015 г. - март 2016 г. туристическите посещения от съседните страни са били
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67,3% от всички посещения на чуждестранни туристи у нас, а от други страни - 32,7%. Видимо нараства не само броят, но и
делът на посещенията от държави, които не са съседни.
Официалните данни показват, че 51,1% от растежа във входящия туристопоток се дължи на увеличението на посещенията
от съседните държави, а останалите 48,9% - от други държави извън нашите съседи.
Извън Балканските пазари с най-голямо значение при зимния туризъм е пазар Великобритания, като значителна част от
посещенията са свързани пряко или косвено със ски туризма. През настоящия зимен сезон посещенията от
Великобритания нарастват с 25,8%, от Франция - с 20,8%, от Холандия - с 44%, от Швеция - с 26,9%, от Австрия - с 33,5%, от
Германия - с 42,3%, от Норвегия - с 34,5%, от Белгия - с 49,8%, от Дания - с 73,1%.
В. Труд
√ 10% ръст на разрешителните за строеж
София лидер по започнати жилищни сгради, Видин, Кюстендил, Монтана и Смолян на дъното
Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в България се увеличават с 10,1% през първото тримесечие
на 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година. От януари до март местните администрации са издали
разрешителни за строеж на 1093 жилищни сгради с 4692 жилища в тях и 595 048 квадратни метра разгъната застроена
площ, показват данните на НСИ. В сравнение с последното тримесечие на 2016 г. разрешителните за строеж намаляват с
2,6%, а жилищата в тях – с 12,3%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 157, следвана
от Пловдив (144), Варна (112) и Бургас (94).
Столицата е лидер и по предстоящо строителство на нови апартаменти, тъй като най-много жилища предстои да бъдат
започнати в областите София (столица) – 1712, Варна – 744, Пловдив – 598, и Стара Загора – 321.
През първото тримесечие на 2017 година в страната е започнал строежът на 639 жилищни сгради с 3218 жилища в тях и с
407 719 кв. м обща застроена площ. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се
увеличават с 6,3%, жилищата в тях – с 23,5%, а разгънатата им застроена площ – с 15,3%.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) – 117 жилищни и 20 други сгради,
Пловдив – 84 жилищни и 75 други сгради; Варна – 82 жилищни, 3 административни и 23 други сгради; Бургас – 68 жилищни
и 23 други сгради.
На дъното на статистиката са четири области, в които за три месеца не е започнало строителството на нито една нова
жилищна сграда. Става дума за Видин, Кюстендил, Монтана и Смолян (виж таблицата).
С нулев показател Видин присъства и в графата за издадени разрешителни за строеж. Там компания на северозападната
област прави Разград.
Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради за периода в страната намалява с 32,6% до 29
сгради. При другите сгради, в които влизат заводи, производствени и логистични бази, има нарастване както на броя на
издадените разрешителни за строеж с 37,1% до 1141 сгради, така и на общата им застроена площ.
Чужденци с интерес към ваканционни имоти
С укрепването на икономиката на България пазарът на ваканционни имоти привлича все повече чужди инвеститори.
Заради туризма област Бургас се е превърнала в биещото сърце на имотната индустрия в страната, пише онлайн изданието
за имоти TheMoveChannel.com в представяне на инвестиционния пазар в района. В статията се посочва още, че “ниските
цени на имотите у нас и ниските лихви по кредитите (средно 4,5%) подкрепят чуждестранния интерес. За британските
инвеститори шансът да се компенсира отслабването на паунда след референдума за напускане на ЕС е особено
привлекателен”. В същото време международната привлекателност на страната никога не е била толкова голяма, а през
март 2017 г. броят на чуждите гости в България се увеличава с над 20%.
Money.bg
√ Икономиката на ЕС расте стабилно през първото тримесечие
Eвpoпeйcĸaтa cтaтиcтичecĸa cлyжбa Еurоѕtаt пpeдcтaви eĸcпpecнaтa cи oцeнĸa зa иĸoнoмичecĸия pacтeж в Eвpoпeйcĸия
cъюз пpeз пъpвoтo тpимeceчиe нa 2017 гoдинa.
Зa пepиoдa янyapи - мapт Бpyтният вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ) нa EC 28 e нapacнaл c 0,4% cпpямo пocлeднoтo тpимeceчиe нa
2016-a гoдинa, ĸoгaтo бe oтчeтeн pacтeж oт 0,6 нa cтo. Cпpямo aнaлoгичнoтo тpимeceчиe гoдинa пo-paнo eвpoпeйcĸaтa
иĸoнoмиĸa ce paзшиpявa c 1,9%, зaпaзвaйĸи тeмпoтo, peгиcтpиpaнo пpeз вcяĸo eднo oт пocлeднитe двe тpимeceчиe нa
минaлaтa гoдинa.
Иĸoнoмиĸaтa нa eвpoзoнaтa cъщo зaпaзвa cтaбилнa динaмиĸa нa pacтeж пpeз пъpвoтo тpимeceчиe нa гoдинaтa. Бизнecът и
дoмaĸинcтвaтa изглeждaxa дocтa ycтoйчиви, въпpeĸи виcoĸитe нивa нa пoлитичecĸa нecигypнocт пpeди cepиятa ĸлючoви
избopи в peгиoнa.
Бpyтният вътpeшeн пpoдyĸт нa eвpoзoнaтa ce yвeличaвa пpeз пepиoдa c 0,5% cпpямo чeтвъpтo тpимeceчиe нa минaлaтa
гoдинa. Toвa пoĸaзвa eĸcпpecнa oцeнĸa нa Eвpocтaт, пoтвъpждaвaщa oчaĸвaниятa нa финaнcoвитe пaзapи.
Ha гoдишнa бaзa БBΠ нa 19-тe cтpaни oт вaлyтния cъюз ce пoвишaвa c 1,7% cпpямo cъщoтo тpимeceчиe нa 2016-a гoдинa,
cлeд pacтeж c 1,8% в ĸpaя нa минaлaтa гoдинa (възxoдящa peвизия oт пpeдxoднa oцeнĸa зa пoвишeниe c 1,7%).
Днeшнитe пъpвoнaчaлни дaнни oтгoвapят нa иĸoнoмичecĸи pacтeж в paмĸитe нa тeĸyщaтa гoдинa oт 1,8%, ĸoeтo e дaлeч
пo-cилнo oт aнeмичнaтa eĸcпaнзия c eдвa 0,7% в CAЩ и oт cлaбият pacтeж oт 1,2%, oтбeлязaн във Beлиĸoбpитaния.
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Toвa cъщo тaĸa пpeдcтaвлявa чeтвъpтa пopeднa гoдинa, в ĸoятo eвpoзoнaтa нaдвишaвa пo тeмпo нa pacтeж иĸoнoмиĸaтa нa
CAЩ пpeз пъpвoтo тpимeceчиe, въпpeĸи чe дocтa pядĸo peгиoнът ycпявa дa зaпaзи тoвa cвoe пpeдимcтвo c тeчeниe нa
гoдинaтa, пpипoмня bnr.bg.
Econ.bg
√ Политическите рискове плашат най-силно световното застраховане
На втори план остават страховете от забавения икономически ръст
Действията на различните институции и органи за колективно действие по света, тоест на правителствата в различните
страни, създават най-голяма несигурност за застрахователния бизнес. С други думи, политическите рискове предизвикват
най-големи опасения у застрахователните компании. Това сочи неотдавна проведено проучване на Goldman Sachs Asset
Management, цитирано от застрахователния портал insmarket.bg.
Изследването анализира мненията на над 300 мениджъри от застрахователния бранш. В съвкупност компаниите им
управляват 40% от всички активи в застрахователния сектор, на стойност $10 трлн.
На втори план остават страховете на застрахователния бизнес от забавения икономически ръст в САЩ или Китай.
"Политическите рискове започнаха да създават най-големи опасения у всички застрахователи, като това се отнася до целия
свят и е особено вярно за Европа", отбелязва ръководителят на направлението за управление на активи от сегмента EMEA
(Европа, Близкият Изток, Африка) в GSAM Етиен Комон. Преди всичко, несигурността идва от европейските избори във
Франция, Германия и, възможно е, и в Италия.
Застрахователният бизнес очаква през 2017 г. най-голяма доходност да донесе секторът на частните инвестиции (private
equity). Добра доходност се очаква и от фондовите пазари в САЩ и развивающите се страни.
√ Петролът стартира днешната търговия с лек ръст
Добивът на петрол в САЩ през миналата седмица се е увеличил с 28 хил. барела на ден, до 9,293 млн. барела на ден
Цената на двата основни сорта петрол в сряда отново се понижи, след публикуването на данните за запасите от горива в
САЩ.
Според официалните данни на министерство на енергетиката на САЩ запасите от петрол в страната за миналата седмица
са се понижили с 930 хил. барела на ден, при очакван спад от 3 млн. барела.
Понижението на запасите се регистрира вече четвърта поредна седмица. По-рано Американският институт за петрол (API)
съобщи за понижение от 4,16 млн. барела.
Запасите от бензин в страната обаче се повишават със 191 хил. барела, а запасите от дестилати се понижават с 562 хил.
барела.
Добивът на петрол в САЩ през миналата седмица се е увеличил с 28 хил. барела на ден, до 9,293 млн. барела на ден.
Договорът за юли за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures, който в рамките на търговията на 3 юли се повиши и над 51
долара, завърши търговията при цена от 50,53 долара за барел.
Фючърсът за юни за петрола сорт WTI, който в рамките на търговията в сряда достигна до 48,19 долара, но в края на сесията
падна до 47,5 долара за барел.
Тази сутрин фючърсът за юли за петрола сорт Brent стартира с повишение от 0,47% и към 8 часа сутринта се търгува на
нивото от 50,71 долара за барел.
Фючърсът за юни за петрола сорт WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) тази сутрин се повишава слабо – с 0,12% и се търгува
на нивото от 47,7 долара за барел.
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