Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ В Женева АОБР представи България като страната с най-конкурентни условия за бизнес в европейски мащаб
От 05 до 16 юни в Женева сe провежда 106-та редовна сесия на Международната конференция на труда. За първи път
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представлява на форума и четирите представителни
работодателски организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
В обръщението си към участниците на сесията делегата на българските работодатели г-н Ивелин Желязков, посочи, че
АОБР отстоява единните приоритети на работодателите в България, а позициите им по ключови въпроси са по-добре
защитени и в голямата си част възприети по време на срещите с президентската администрация, правителството и при
обсъждането на законови промени в българския парламент. Това пролича при защитата на единните позиции на
българските работодатели по отношение на размера на Минималната работна заплата и разписването на правила за
нейното формиране, съобразени с Конвенция 131 на Международната организация на труда/МОТ/.
Делегатът на българските работодатели подчерта и факта, че с обединени усилия социалните партньори у нас са успели
да запазят един от най-ниските в Европейския съюз данъци върху доходите на физическите лица и фирмите – плосък данък
от 10%. Нивото на държавния дълг на България е сред най-ниските в Европа и света, и страната успя отново да реализира
излишък в бюджета си за първото полугодие на настоящата година, което е предпоставка в дългосрочен план за по-добра
социална среда.
Г-н Желязков постави на форума и въпроса за продължаващата бежанска криза и нейните социални измерения. Европа
не може да стои безучастна, докато на границите на ЕС да стоят милиони мигранти, без да има ясно и недвусмислено
решение на проблемите, довели ги дотук. Затова АОБР ще настоява да се търсят точни формули в Конвенциите и
препоръките на МОТ, за още по-активна ратификация и успоредно с това по-старателно съобразяване с установените
стандарти - с или без присъединяване и/или ратификация, за прагматично и прозрачно решаване на социалните
проблеми.
√ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ МОН С УЧАСТИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМА С
ЛИПСАТА НА КАДРИ ЗА ИКОНОМИКАТА
До месец към МОН ще започне функционирането на Консултативен съвет с участието на представители на бизнеса, за това
постигнаха пълен консенсус Асоциацията на организациите на българските работодатели и министъра на образованието
и науката Красимир Вълчев, на проведената днес среща. Като работодателски организации АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ
изразиха своята загриженост за все по-задълбочаващите се проблеми в областта на образованието и връзката му с пазара
на труда у нас. В срещата участваха г-н Васил Велев, председател на АОБР на ротационен принцип и на Асоциация на
индустриалния капитал в България, г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, г-н
Димитър Бранков, заместник председател на Българската стопанска камара, г-н Стоян Ставрев, член на УС на
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и експерти на четирите организации.
От името на АОБР г-н Васил Велев посочи, че образованието е първият от общо четири приоритета, около които
работодателите са се обединили за настоящата година. „През последните две години недостигът на кадри е основен
задържащ фактор за развитието на икономиката на страната. Само в сферата на мехатрониката липсват над 17 000
специалиста“, посочи Велев. Най-търсени от бизнеса в момента са машинни и електро инженери, енергетици, както и
оператори на машини, стругари, шлосери, заварчици, които са със средно образование. От името на работодателите Велев
апелира за по-бързото приемане на списъка на защитени професии, който се чака от 2014 г. Друг проблем, който се
откроява е, че и малкото завършили от посочените специалности търсят по-добра реализация в чужбина. Работодателите
настояха да се приемат икономически механизми и стимули, като например целеви държавни стипендии, за привличане
на младите хора към дефицитни специалности в средното професионално и във висшето образование у нас. А също така
икономически стимули, като опрощаване на кредити, такси и стипендии за реализация в страната. За да не се губи връзката
между средното, висшето образование и бизнеса, асоциацията предложи, а министър Красимир Вълчев прие да се
сформира Консултативен съвет към ведомството, който да заседава всеки месец, като се очаква същият да заработи до
месец.
От страна на БТПП, г-н Цветан Симеонов настоя при предстоящото увеличение на учителските заплати да се отчита приноса
на всеки учител, да се поставят критерии като „по-доброто представяне на учащите при външното оценяване” и след това
да се увеличава конкретната учителска заплата. Според него въпросът за участие на специалисти от практиката в
образованието стои открит от много дълго време.
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Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков посочи, че министерството трябва да обмисли въвеждането на
интернатите като част от образователния процес, както и въвеждането на трудови договори за 16 и 18 годишни обучаеми,
които са включени в дуалното обучение. От БСК предлагат осигуряване на допълнително финансиране за БАН при
паралелно реформиране на системата за финансиране на НИРД.
Г-н Стоян Ставрев от КРИБ също подкрепи идеята за създаването на постоянен консултативен орган на МОН с участието на
работодателските организации. Според него по различните оперативни програми много средства са вложени за подобрата материална база на БАН и университетите у нас. Но реалната полза е незначителна, защото това до голяма степен
е реализация на частни проекти от научни ръководители. Затова от КРИБ очакват МОН да ориентира политиката си
регионални научни центрове, в които бизнесът да намери своето място.
В заключение министър Вълчев се ангажира образователното министерство да е готово с промените в Закона за
предучилищно и училищно образование до есента и да ги внесе в Парламента заедно с обсъжданията на Закона за
Държавния бюджет. Така една професионална паралелка, ако е оценена от местния трудов пазар, ще да получи по-високо
финансиране. Министърът очаква подкрепа от бизнеса за съвместно иницииране на информационни кампании за
популяризиране за привличане на младите хора към професионално образование и към повече технически специалности.
Той подчерта, че в този процес е много важна работата с родителите и създаването на образователни навици у децата още
в най-ранна възраст.
Прилагаме прессъобщение в PDF формат.
News.bg
√ Работодателски организации и МОН решават проблема с кадрите
До месец към МОН ще започне функционирането на Консултативен съвет с участието на представители на бизнеса, за това
постигнаха пълен консенсус Асоциацията на организациите на българските работодатели и министъра на образованието
и науката Красимир Вълчев, на проведената днес среща.
Като работодателски организации АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ изразиха своята загриженост за все по-задълбочаващите се
проблеми в областта на образованието и връзката му с пазара на труда у нас. В срещата участваха г-н Васил Велев,
председател на АОБР на ротационен принцип и на Асоциация на индустриалния капитал в България, г-н Цветан Симеонов,
председател на Българската търговско-промишлена палата, г-н Димитър Бранков, заместник председател на Българската
стопанска камара, г-н Стоян Ставрев, член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и
експерти на четирите организации.
От името на АОБР г-н Васил Велев посочи, че образованието е първият от общо четири приоритета, около които
работодателите са се обединили за настоящата година. "През последните две години недостига на кадри е основен
задържащ фактор за развитието на икономиката на страната. Само в сферата на мехатрониката липсват над 17 000
специалиста", посочи Велев. Най-търсени от бизнеса в момента са машинни и електро инженери, енергетици, както и
оператори на машини, стругари, шлосери, заварчици, които са със средно образование.
От името на работодателите Велев апелира за по-бързото приемане на списъка на защитени професии, който се чака от
2014 г. Друг проблем, който се откроява е, че и малкото завършили от посочените специалности търсят по-добра
реализация в чужбина. Работодателите настояха да се приемат икономически механизми и стимули, като например
целеви държавни стипендии, за привличане на младите хора към дефицитни специалности в средното професионално и
във висшето образование у нас.
Също така икономически стимули, като опрощаване на кредити, такси и стипендии за реализация в страната. За да не се
губи връзката между средното, висшето образование и бизнеса, асоциацията предложи, а министър Красимир Вълчев
прие да се сформира Консултативен съвет към ведомството, който да заседава всеки месец, като се очаква същият да
заработи до месец.
От страна на БТПП, г-н Цветан Симеонов настоя при предстоящото увеличение на учителските заплати да се отчита приноса
на всеки учител, да се поставят критерии като "по-доброто представяне на учащите при външното оценяване" и след това
да се увеличава конкретната учителска заплата. Според него въпросът за участие на специалисти от практиката в
образованието стои открит от много дълго време.
Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков посочи, че министерството трябва да обмисли въвеждането на
интернатите като част от образователния процес, както и въвеждането на трудови договори за 16 и 18 годишни обучаеми,
които са включени в дуалното обучение. От БСК предлагат осигуряване на допълнително финансиране за БАН при
паралелно реформиране на системата за финансиране на НИРД.
Г-н Стоян Ставрев от КРИБ също подкрепи идеята за създаването на постоянен консултативен орган на МОН с участието на
работодателските организации. Според него по различните оперативни програми много средства са вложени за подобрата материална база на БАН и университетите у нас. Но реалната полза е незначителна, защото това до голяма степен
е реализация на частни проекти от научни ръководители. Затова от КРИБ очакват МОН да ориентира политиката си към
регионални научни центрове, в които бизнесът да намери своето място.
В заключение министър Вълчев се ангажира образователното министерство да е готово с промените в Закона за
предучилищно и училищно образование до есента и да ги внесе в Парламента заедно с обсъжданията на Закона за
Държавния бюджет. Така една професионална паралелка, ако е оценена от местния трудов пазар, ще да получи по-високо
финансиране.
Министърът очаква подкрепа от бизнеса за съвместно иницииране на информационни кампании за популяризиране за
привличане на младите хора към професионално образование и към повече технически специалности. Той подчерта, че в
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този процес е много важна работата с родителите и създаването на образователни навици у децата още в най-ранна
възраст.
BTA
√ Консултативен съвет към МОН с участието на работодателите ще решава проблема с липсата на кадри за
икономиката
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и ръководството на Асоциацията на организациите на
българските работодатели са постигнали на среща днес съгласие до месец към Министерството да започне работа
Консултативен съвет с участието на представители на бизнеса. Това съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в
България /АИКБ/.
Председателят на АИКБ Васил Велев е посочил, че само в сферата на мехатрониката липсват над 17 000 специалисти.
Най-търсени от бизнеса в момента са машинни и електро инженери, енергетици, както и оператори на машини,
стругари, шлосери, заварчици, които са със средно образование. От името на работодателите Велев апелирал за побързото приемане на списъка на защитени професии, който се чака от 2014 година. Друг проблем е, че и малкото
завършили от посочените специалности търсят по-добра реализация в чужбина.
Работодателите са настоявали да се приемат икономически механизми и стимули, като например целеви държавни
стипендии, за привличане на младите хора към дефицитни специалности в средното професионално и във висшето
образование у нас. Предложени са били и икономически стимули, като опрощаване на кредити, такси и стипендии за
реализация в страната.
Председателят на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ Цветан Симеонов е настоял при предстоящото
увеличение на учителските заплати да се отчита приносът на всеки учител, да се поставят критерии като "по-доброто
представяне на учещите при външното оценяване" и след това да се увеличава конкретната учителска заплата.
Заместник-председателят на Българската стопанска камара /БСК/ Димитър Бранков е посочил, че Министерството трябва
да обмисли въвеждането на интернатите като част от образователния процес, както и въвеждането на трудови договори
за 16- и 18-годишни обучаеми, които са включени в дуалното обучение.
Стоян Ставрев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ също е подкрепил идеята за
създаването на постоянен консултативен орган на МОН с участието на работодателските организации. От КРИБ очакват
МОН да ориентира политиката си към регионални научни центрове, в които бизнесът да намери своето място.
Министър Вълчев се е ангажирал ведомството да е готово с промените в Закона за предучилищно и училищно образование
до есента и да ги внесе в НС заедно с обсъжданията на Закона за Държавния бюджет. Така една професионална паралелка,
ако е оценена от местния трудов пазар, ще да получи по-високо финансиране.
Economic.bg
√ Бизнесът и МОН ще търсят общи решения за прблема с кадрите
Най-търсени в момента са машинни и електро инженери, енергетици, както и оператори на машини, стругари,
шлосери, заварчици
До месец към МОН ще започне функционирането на Консултативен съвет с участието на представители на бизнеса. За това
постигнаха пълен консенсус Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и министърът на
образованието Красимир Вълчев на проведена днес среща. Като работодателски организации АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ
изразиха своята загриженост за все по-задълбочаващите се проблеми в областта на образованието и връзката му с пазара
на труда у нас.
От името на АОБР ротационният председател Васил Велев посочи, че образованието е първият от общо четири
приоритета, около които работодателите са се обединили за настоящата година. „През последните две години
недостигът на кадри е основен задържащ фактор за развитието на икономиката на страната. Само в сферата на
мехатрониката липсват над 17 000 специалиста“, посочи Велев.
По неговите думи най-търсени от бизнеса в момента са машинни и електро инженери, енергетици, както и оператори на
машини, стругари, шлосери, заварчици, които са със средно образование. Велев апелира за по-бързото приемане на
списъка на защитени професии, който се чака от 2014 г. Друг проблем, който се откроява е, че и малкото завършили от
посочените специалности търсят по-добра реализация в чужбина.
Работодателите настояха и да се приемат икономически механизми и стимули, като например целеви държавни
стипендии, за привличане на младите хора към дефицитни специалности в средното професионално и във висшето
образование. А също така да има икономически стимули, като опрощаване на кредити, такси и стипендии за реализация
в страната.
За да не се губи връзката между средното, висшето образование и бизнеса, асоциацията предложи, а министър Красимир
Вълчев прие, да се сформира Консултативен съвет към ведомството, който да заседава всеки месец, като се очаква същият
да заработи до месец.
Стоян Ставрев от КРИБ също подкрепи идеята за създаването на постоянен консултативен орган към МОН с участието на
работодателските организации. Според него по различните оперативни програми много средства са вложени за подобрата материална база на БАН и университетите у нас. Но реалната полза е незначителна, защото това до голяма степен
е реализация на частни проекти от научни ръководители. Затова от КРИБ очакват МОН да ориентира политиката си
регионални научни центрове, в които бизнесът да намери своето място.
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Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков посочи, че министерството трябва да обмисли въвеждането на
интернатите като част от образователния процес, както и въвеждането на трудови договори за 16- и 18-годишни обучаеми,
които са включени в дуалното обучение. От БСК предлагат осигуряване на допълнително финансиране за БАН при
паралелно реформиране на системата за финансиране на НИРД.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов настоя при предстоящото увеличение на учителските заплати да се отчита
приноса на всеки учител, да се поставят критерии като „по-доброто представяне на учащите при външното оценяване” и
след това да се увеличава конкретната учителска заплата. Според него въпросът за участие на специалисти от практиката
в образованието стои открит от много дълго време.
В заключение министър Вълчев се ангажира образователното министерство да е готово с промените в Закона за
предучилищно и училищно образование до есента и да ги внесе в Парламента заедно с обсъжданията на Закона за
Държавния бюджет. Така една професионална паралелка, ако е оценена от местния трудов пазар, ще да получи по-високо
финансиране.
Министърът очаква подкрепа от бизнеса за съвместно иницииране на информационни кампании за популяризиране за
привличане на младите хора към професионално образование и към повече технически специалности. Той подчерта, че в
този процес е много важна работата с родителите и създаването на образователни навици у децата още в най-ранна
възраст.
Bulgaria Utre
√ Създава се Консултативен съвет към МОН
Красимир Вълчев и ръководството на Асоциацията на организациите на българските работодатели са постигнали
съгласие до месец да започне работа Консултативен съвет с участието на представители на бизнеса
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и ръководството на Асоциацията на организациите на
българските работодатели са постигнали съгласие до месец към Министерството да започне работа Консултативен съвет
с участието на представители на бизнеса. Това съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/.
Председателят на АИКБ Васил Велев е посочил, че само в сферата на мехатрониката липсват над 17 000 специалисти. Найтърсени от бизнеса в момента са машинни и електро инженери, енергетици, както и оператори на машини, стругари,
шлосери, заварчици, които са със средно образование. От името на работодателите Велев апелирал за по-бързото
приемане на списъка на защитени професии, който се чака от 2014 година. Друг проблем е, че и малкото завършили от
посочените специалности търсят по-добра реализация в чужбина.
Работодателите са настоявали да се приемат икономически механизми и стимули, като например целеви държавни
стипендии, за привличане на младите хора към дефицитни специалности в средното професионално и във висшето
образование у нас. Предложени са били и икономически стимули, като опрощаване на кредити, такси и стипендии за
реализация в страната.
Председателят на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ Цветан Симеонов е настоял при предстоящото
увеличение на учителските заплати да се отчита приносът на всеки учител, да се поставят критерии като "по-доброто
представяне на учещите при външното оценяване" и след това да се увеличава конкретната учителска заплата.
Заместник-председателят на Българската стопанска камара /БСК/ Димитър Бранков е посочил, че Министерството трябва
да обмисли въвеждането на интернатите като част от образователния процес, както и въвеждането на трудови договори
за 16- и 18-годишни обучаеми, които са включени в дуалното обучение.
Стоян Ставрев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ също е подкрепил идеята за
създаването на постоянен консултативен орган на МОН с участието на работодателските организации. От КРИБ очакват
МОН да ориентира политиката си към регионални научни центрове, в които бизнесът да намери своето място.
Министър Вълчев се е ангажирал ведомството да е готово с промените в Закона за предучилищно и училищно образование
до есента и да ги внесе в НС заедно с обсъжданията на Закона за Държавния бюджет. Така една професионална паралелка,
ако е оценена от местния трудов пазар, ще да получи по-високо финансиране.
Infostock.bg
√ Бизнесът и министърът на образованието ще решават проблема с липсата на кадри
До месец към МОН ще започне функционирането на Консултативен съвет с участието на представители на бизнеса, за
това постигнаха пълен консенсус Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и министъра на
образованието и науката Красимир Вълчев, на проведената вчера среща.
Работодателските организации АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ изразиха своята загриженост за все по-задълбочаващите се
проблеми в областта на образованието и връзката му с пазара на труда у нас.
От името на АОБР Васил Велев посочи, че образованието е първият от общо четири приоритета, около които
работодателите са се обединили за настоящата година. „През последните две години недостига на кадри е основен
задържащ фактор за развитието на икономиката на страната. Само в сферата на мехатрониката липсват над 17 000
специалиста", посочи Велев. Най-търсени от бизнеса в момента са машинни и електро инженери, енергетици, както и
оператори на машини, стругари, шлосери, заварчици, които са със средно образование.
От името на работодателите Велев апелира за по-бързото приемане на списъка на защитени професии, който се чака от
2014 г. Друг проблем, който се откроява е, че и малкото завършили от посочените специалности търсят по-добра
реализация в чужбина. Работодателите настояха да се приемат икономически механизми и стимули, като например
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целеви държавни стипендии, за привличане на младите хора към дефицитни специалности в средното професионално и
във висшето образование у нас. А също така икономически стимули, като опрощаване на кредити, такси и стипендии за
реализация в страната. За да не се губи връзката между средното, висшето образование и бизнеса, асоциацията предложи,
а министър Красимир Вълчев прие да се сформира Консултативен съвет към ведомството, който да заседава всеки месец,
като се очаква същият да заработи до месец.
От страна на БТПП, Цветан Симеонов настоя при предстоящото увеличение на учителските заплати да се отчита приноса
на всеки учител, да се поставят критерии като „по-доброто представяне на учащите при външното оценяване" и след това
да се увеличава конкретната учителска заплата. Според него въпросът за участие на специалисти от практиката в
образованието стои открит от много дълго време.
Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков посочи, че министерството трябва да обмисли въвеждането на
интернатите като част от образователния процес, както и въвеждането на трудови договори за 16 и 18 годишни обучаеми,
които са включени в дуалното обучение. От БСК предлагат осигуряване на допълнително финансиране за БАН при
паралелно реформиране на системата за финансиране на НИРД.
Стоян Ставрев от КРИБ също подкрепи идеята за създаването на постоянен консултативен орган на МОН с участието на
работодателските организации. Според него по различните оперативни програми много средства са вложени за подобрата материална база на БАН и университетите у нас. Но реалната полза е незначителна, защото това до голяма степен
е реализация на частни проекти от научни ръководители. Затова от КРИБ очакват МОН да ориентира политиката си
регионални научни центрове, в които бизнесът да намери своето място.
В заключение министър Вълчев се ангажира образователното министерство да е готово с промените в Закона за
предучилищно и училищно образование до есента и да ги внесе в Народнот събрание заедно с обсъжданията на Закона
за Държавния бюджет. Така една професионална паралелка, ако е оценена от местния трудов пазар, ще да получи повисоко финансиране. Министърът очаква подкрепа от бизнеса за съвместно иницииране на информационни кампании за
популяризиране за привличане на младите хора към професионално образование и към повече технически специалности.
Той подчерта, че в този процес е много важна работата с родителите и създаването на образователни навици у децата още
в най-ранна възраст.
В срещата участваха Васил Велев, председател на АОБР на ротационен принцип и на Асоциация на индустриалния капитал
в България, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, Димитър Бранков, заместник
председател на Българската стопанска камара, Стоян Ставрев, член на УС на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България и експерти на четирите организации.
Fakti.bg
√ АИКБ: Брекзитът и корупцията са предизвикателство за икономиката
Брекзитът и корупцията са предизвикателство за икономиката на България. Това отчитат от Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ). От организацията отчитат рекордно повишение от 2.96 пункта на размера на Композитния
индекс „Икономиката на светло“ за 2016 г.
За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния индекс
„Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от
икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката
на Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика.
Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а
през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства
рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на
статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта - на увеличението на социологическия компонент.
Анализът на изменението на двата компонента на Композитния индекс води до извода, че повишаването на стойността му
отразява обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс,
заедно с положителната промяна в оценките на бизнеса и работниците за дела на неформалната икономика, което се
отчита от социологическия му под-индекс. Увеличението на стойността на статистическия индекс отчита подобрение във
всички сфери на наблюдение на „сивата“ икономика. Увеличението на стойността на социологическия компонент се
обяснява с повишаването на общата икономическа стабилност през 2016 г., което е по-силно усетено от работодателите,
чиято оценка отбелязва ръст с 0,19, докато работниците и служителите увеличават стойността на своя дял от
социологическия компонент с 0,07.
Основни причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2016
г. са два вида:
Вътрешни:
Финансова и икономическа стабилност;
Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за ограничаване на „сивата“ икономика;
Външни:
Ръст на европейската и световната икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа на България;
Намаляване на мигрантския натиск по границите на България.
Основните причини задържащи засилването на положителните тенденции в изменението на Композитния индекс
„Икономика на светло“ през 2016 г. също са два вида:
Вътрешни:
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Липса на реформи или недостатъчни реформи в сектори, в които те са спешно нужни, като – правосъдие, сигурност,
обществени поръчки, здравеопазване, образование и енергетика. Категорично най-неблагоприятно е влиянието на
състоянието на образованието и пазара на труда, като липсата на квалифицирана работна ръка е най-големия проблем на
българските предприемачи;
Новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, довело до повече „сиви“ практики след
нискоквалифицираните работници и служители и дисбаланси между възнагражденията им спрямо
средноквалифицираните работници и служители.
Външни:
Брекзит;
Санкции и контрасанкции ЕС - Русия;
Несигурност на Балканите, в Украйна и Близкия изток.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
√ Инспекцията по труда с грамота за постиженията й в борбата със сивата икономика
Изпълнителна агенция „Главна инспекцията по труда“ беше отличена за административни практики, които водят до
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата в националния конкурс „Икономика на светло“,
организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Грамотата бе връчена на изпълнителния
директор на Агенцията инж. Румяна Михайлова от председателя на УС на АИКБ Васил Велев на събитие, на което гост беше
и премиерът Бойко Борисов. Инспекцията получи признание за цялостната си дейност, насочена към борбата със сивата
икономика.
Признанието е изключително ценно, тъй като се връчва от организация на работодателите, което е оценка за ролята на ИА
ГИТ и в частност на инспекторите по труда, в подкрепата на коректния бизнес чрез упражнен ефективен контрол върху
некоректните работодатели и ограничаване на нелоялната конкуренция.
Инспекцията по труда беше номинирана за наградата „Икономика на светло“, заедно с още три администрации –
Министерство на финансите, Националната агенция за приходите и Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност при МС (БОРНОР), в категорията „Нормативен акт или административна
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Приза получи НАП за
томболата с касови бележки, която цели да се популяризира сред обществото важността на издаването на касов бон като
начин за предотвратяване на сиви практики като укриването на обороти от търговците.
Институтът за пазарна икономика спечели наградата "Икономика на светло" в категорията за личност или организация,
допринесла за ограничаване на неформалната икономика. Журналистът Ивайло Лаков от телевизия Bloomberg – България
получи наградата в категорията за журналист и медия, допринесла за промяна на обществените нагласи към сивата
икономика.
Националният конкурс „Икономика на светло“ откроява забележителни и вдъхновяващи примери за успехи в борбата с
неформалната икономика и награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на
сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри
предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за
подобряване на социално-икономическата среда.
Министерство на труда и социалната политика
√ Зам.-министър Русинова връчи награда за нетърпимост към неформалната икономика
Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова връчи награда в четвъртото издание на националния
конкурс „Икономика на светло“, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България, в категория „За
журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“
за 2016 г. Победител в категорията стана журналистът Ивайло Лаков от телевизия „Блумбърг“.
Аз съм един от големите поддръжници да се създаде индекс, който да измерва неформалната икономика в България.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд по
препоръка на Европейската комисия за насърчаване на съвместните действия на социалните партньори. Това е прекрасен
пример за разумно използване на европейски средства, като резултатите вече са видими, отбеляза зам.-министър
Русинова.
Тя подчерта, че Министерството на труда и социалната политика работи усилено хората, които са в неформалната
икономика и се водят като неактивни или безработни, да започнат работа на светло.
Bloomberg TV
√ Ивайло Лаков спечели наградата Икономика на светло в категория медии
Отличието е за обективно поднесена ежедневна икономическа информация и теми, свързани с ограничаване на
неформалната икономика
Водещият на "Светът е бизнес" и "Клуб Инвестор" по Bloomberg TV Bulgaria Ивайло Лаков спечели престижната награда
„Икономика на светло“ за 2016 на Асоциация на индустриалния капитал в България. Призът беше връчен в категорията за
журналист и медия, допринесла за промяна на обществените нагласи към сивата икономика.
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Отличието е за обективно поднесена ежедневна икономическа информация и теми, свързани с ограничаване на
неформалната икономика.
Наградите "Икономика на светло" са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика
в България. Събитието популяризира както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за
подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната
икономика в страната.
Призьорите в различните категории на конкурса бяха избрани от експертно жури, в което участваха над 100 изявени
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите.
Останалите носители на наградата в отделните категории са: Национална агенция за приходите - за организираната
Лотария с касови бележки, в която гражданите участваха с фискалните бонове на закупени от тях стоки и услуги и Институт
за пазарна икономика - за активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до
ограничаване и превенция на неформалната икономика;
Ивайло Лаков е едно от най-ярките имена в икономическата журналистика. Започва кариерата си още през 1994 в БНТ,
където трупа опит в специализирани предавания като репортер, водещ и отговорен редактор. Има опит и в корпоративния
сектор и има подчертан интерес към процесите и предприемачеството в интернет.
През 2006 Ивайло Лаков става част от екипа на Инвестор.БГ, където разработва свой сайт – аutomedia.bg, в момента част
от портфолиото на медийната група.
Завръщането му в телевизията е при старта на Bulgaria ON AIR през 2011, където води "Денят ON AIR” и "Клуб Investor" в
продължение на четири години.
В Bloomberg TV Bulgaria Лаков e водещ още от самия старт на телевизията - на предаванията "Светът е бизнес", заедно с
Николай Кръстев – всеки делник 20:30-21:30 часа, както и на "Клуб Investor" – в събота от 20:00 часа.
Profit.bg
√ Човешкият капитал е най-важният икономически фактор
Човешкият капитал е най-важният икономически фактор, като наличието на квалифицирана работна ръка е основната
предпоставка за ускоряване на растежа. Зад тази теза застанаха икономисти по време на панел „Икономиката на България”
в рамките на форума „Шумът на парите”, проведен в София и организиран от Profit.bg.
Пазарът на труда у нас се изправя пред сериозен проблем. Цели 16% от трудоспособното население е напуснало страната,
което се е отразило и на икономическия растеж. Това стана ясно от думите на Васил Велев, председател на УС на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
„Това води до 7% по-нисък БВП. Имаме 220 хил. безработни, от тях повече от половината не могат да правят нищо. Това е
заради липсата на образование, както и неграмотността“, коментира Велев и посочи, че България трябва да мислим и за
хората по света с български корени, като евентуално решение на проблема.
Икономистът даде пример с политиката на Полша, която има облекчени процедури за привличане на работници с полски
корени. „Ние изнасяме хора и сме ограничили вноса, именно дефицитът е решаващият фактор на растежа. Ако имаме
достатъчно работна ръка, щяхме да имаме двоен растеж“, подчерта Велев.
В дългосрочен план, един от най-важните фактори за ускоряване на икономическия растеж на България е човешката сила.
Всичко друго – машини, инвестиции и т.н., можем да осигурим. Хората не можем да удвоим като бройка, посочи и Георги
Ангелов, старши икономист в „Отворено общество”. По думите му, проблемите у нас могат да бъдат решени с инвестиции
и реформи в образованието.
Понастоящем, много инвеститори подминават България поради липсата на достатъчно висок брой квалифицирани кадри.
„От учебните заведения трябва да излизат хора, които са готови да се реализират на пазара на труда и да се обучават в
конкретни специалности”, смята Ангелов. Според него, наличието на качествено образование, респективно и
квалифицирани кадри, ще определи докъде ще стигне страната ни по отношение нивото на доходите и инвестиционния
интерес.
Друго, което може да направи България, е да възстанови оценките за икономическата перспектива от страна на кредитните
агенции, както и да подобри необходимото, за да спрат негативните доклади на Европейската комисия за ситуацията у нас,
обясни икономистът.
Наличието на сериозен брой български граждани, които не участват на пазара на труда, може да се приеме като негативна
тенденция, но и като неразработен потенциал за родната икономика. Това стана ясно от думите на Кристофор Павлов,
главен икономист на УниКредит Булбанк. „Имаме около 400 хил. души в резерв, които са безработни или трайно
безработни", отбеляза икономистът, като посочи, че въпросът е как да бъдат интергирани тези хора на трудовия пазар.
По думите му, пазарът на труда у нас може да стане сериозна пречка за индустрии, изискващи висококвалифицирани
кадри, като IT сферата например. Павлов прогнозира, че това може да се усети по-сериозно след 3-4 години. Поради това,
докато страната ни все още е в изгодна позиция, с добър темп на икономически растеж, трябва да се предприемат
реформи.
„Това, което направим сега, ще определи съдбата ни след 3-4 години“, каза експертът. По думите му, страната ни привлича
инвеститори главно поради желанието им да намаляват разходите си, премествайки бизнеса си от „изток на запад”. Това
обаче не може да е устойчив модел.
Павлов предупреди, че с ръста на доходите България ще изгуби това предимство като инвестиционна дестинация.
Икономистът открои страната ни сред останалите й конкуренти в региона, тъй като икономическият ръст у нас не се постига
за сметка на трупането на прекомерни дефицити.
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На фона на всичко това, изглежда, че България никак не е изчерпала потенциала си за растеж, тъй като сферите, изискващи
реформи, могат да се възприемат като резерв за ускоряване на темповете на икономическо развитие. „България не е
изчерпала потенциала си за растеж. Страната ни има най-енергоемкото и най-суровинноемкото производство в ЕС и е сред
страните с най-ниска производителност на труда. Това е резерв, който все още не е изчерпан”, отбеляза Цветан Симеонов,
председател на УС на Българската търговско-промишлена палата.
По думите му, шанс за ускоряване на растежа се крие и в износа на страната ни. Според Симеонов, един от проблемите,
от гледна точка на инвестиционния интерес, е „хроничната неспособност” на управляващите да привличат инвеститори и
да създават проекти. Експертът изрази неразбиране от тенденцията за намаляване на интереса към иновациите у нас, тъй
като именно те могат да помогнат за преодоляването на слабостите на българската икономика.
За да се развържат ръцете на местната власт в посока повече възможности за влияние на икономическите процеси, ще са
необходими реформи, тъй като в много случаи в по-малките населени места у нас общинските предприятия са найголемият работодател. Това каза Явор Алексиев, икономист от „Институт за пазарна икономика”.
„В много случаи именно общината в общинските предприятия е най-големият работодател. Трябва да минем през
реформа – териториална, административна и данъчна, за да върнем в ръцете на общинските власти възможността да
влияят на процесите, които се случват на тяхна територия“, каза той.
Нотка оптимизъм по време на форума вля Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. По
думите му, към този момент има 11 проекта, които са получили инвестиционен сертификат, докато други 4 са процес на
подготвяне и скоро ще бъдат подписани. Стойността на всички проекти е приблизително 200 млн. лв., като те ще осигурят
над 3 700 нови работни места, посочи Янев.
Целта, която стои пред Българската агенция за инвестиции, е да привлече вложения в родната икономика за над 400 млн.
лева преаз тази година, които да създадат 6000 работни места. В името на прогреса на родната икономика, проблемите
трябва да бъдат разрешение чрез подобрения в пазара на труда, образованието, както и чрез системно спазване на
правилата, съгласи се с останалите участници в панела Стамен Янев.
В. Земя
√ Сивата икономика вече била под 30 %
Бизнесът продължава да настоява за ясен механизъм за определяне на минималната работна заплата
Сивата икономика ощетява фиска с милиарди лева годишно. За десетте години членство в ЕС има тенденция към
изсветляване на икономиката, повали се шефът на АИКБ . Делът на сивата икономика през миналата година се е свил до
28,12 % при 31,08 % година по-рано, сочат данните от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Работодателската организация е разработила собствен индекс, по който следи изсветляването на икономиката, съобщи
БТА. В секторен план размерите на сивата икономика от последните години остават без промяна за лидиращите отрасли
— строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно, коментира създателят на индекса проф. д-р Стефан Петранов,
цитиран от Дневник.бг. Той припомни, че средно за ЕС показателят варира между 12 и 15 на сто, а в развитите икономики,
каквито са Дания, Германия, Австрия — 5–6 %. По думите му нивата в България са съпоставими с Гърция, Румъния и
Хърватия и Южна Италия. Петранов отбеляза, че икономиката би изсветляла повече, ако се направят съществени реформи
секторите — правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, образование, енергетика. Председателят на
асоциацията Васил Велев припомни, че през 2010 г. нивото на сивата икономика е било около 40 % и постоянно намалява
с изключение на 2014 г. Мощно средство за изсветляване на икономиката е ефективността на публичните финанси, по
думите на председателя на АИКБ. Категорично, според АИКБ, най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на
образованието и пазара на труда като липсата на квалифицирана работна ръка е най-големият проблем на българските
предприемачи. Новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, също води до сиви практики
сред ниско квалифицираните работници. Бизнесът продължава да настоява за определяне на ясен механизъм за
определяне на минималната работна заплата.
В. Строител
√ ЦППКОП бе отличен с грамота в националния конкурс „Икономика на светло“
Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) получи грамота в
категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и
подобряване на бизнес средата“. Отличието е в тазгодишното издание на националния конкурс „Икономика на светло“,
организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Събитието се проведе на 12 юни 2017 г. и в него
участва министър-председателят Бойко Борисов.
Съгласно регламента на конкурса, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на
Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите.
ЦППКОП бе номиниран за: „изготвянето на доклади, които анализират корупционни възможности в различни сфери на
обществено-политическия живот и предлагат комплекс от мерки за борба с неформалната икономика“. Организаторите от
АИКБ специално са посочили доклада на ЦППКОП по проект: „ТЕЛК и инвалидни пенсии“, който „разкри сериозни
злоупотреби и източване на обществени фондове чрез системно предоставяне на инвалидни пенсии на лица без такива
права“.
„Приемам номинацията като признание за задълбочената работа на нашите анализатори, които идентифицираха
корупционни вратички при освидетелстването от ТЕЛК. С доклада искахме да сигнализираме изпълнителната власт за
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сериозни нарушения, но и същевременно да посочим решения как по-справедливо да се разподелят публичните средства
и да се пресекат възможностите за неправомерно източване на системата“, коментира Елеонора Николова. Тя допълни,
че задачата за изготвянето на доклада е била поставена с Националната програма за реформи Европа 2020, както и по
препоръка на ЕК за въвеждане на по-строги критерии и процедури при отпускането на пенсии за инвалидност.
ТV+
√ Продължава изсветляването на икономиката ни
С близо 3% намалява сивата икономика през 2016 г., въпреки това 1/3 все още е в „сивия сектор“. Toвa пoĸaзвa гoдишният
дoĸлaд нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия "Иĸoнoмиĸaтa нa cвeтлo". С най-голям дял на сива икономика
у нас остават секторите строителство, туризъм, услуги и търговия на дребно. Като челната позиция заема строителният
бранш.
Сивата икономика ощетява държавата с милиарди лева годишно, предупреди председателят на АИКБ Васил Велев. При
влизането на България в ЕС тя е била около 40 на 100, а пpeз 2016 гoдина вече е cпaднaлa дo малко над 28 на 100.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ:
"Излизaмe oт cтpaнитe c гoлям дял нa cивaтa иĸoнoмиĸa в Eвpoпeйcĸия cъюз (EC) и ce дoближaвaнe дo дъpжaвитe cъc
cpeдeн дял."
СТЕФАН ПЕТРАНОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА СЪЗДАЛ КОМПОЗИТНИЯ ИНДЕКС
„Нивото й сега е съизмеримо с това на страни като Гърция, Румъния, Хърватия.“
Въпреки положителните тенденции делът на сивата икономика у нас остава далеч от средните нива за ЕС, които са между
12% и 15%. За да ги достигнем, са нужни реформи основно в секторите на правосъдието и обществените поръчки:
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ:
„Реформи на медицинската и трудовата експертиза – в областта на здравеопазването, политики в областта на сигурността.
Спopeд AИKБ пречка за изсветляването на икономиката е и cъcтoяниeтo нa oбpaзoвaниeтo и пaзapът нa тpyдa, а липcaтa нa
ĸвaлифициpaнa paбoтнa pъĸa e cepиoзнa пречка пред бългapcĸитe пpeдпpиeмaчи. И още:
СТЕФАН ПЕТРАНОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА СЪЗДАЛ КОМПОЗИТНИЯ ИНДЕКС:
„Ако продължи сегашната практика – тези прагове и минималната работна заплата да се определят без връзка с
фундаменталните икономически показатели – това също поражда сива икономика.“
Твърдение, категорично отхвърлено от КТ „Подкрепа“:
ВАНЯ ГРИГОРОВА КТ „ПОДКРЕПА“
„Ако вярваме на техния индекс – надяваме се, че той е коректен – то излиза, че увеличаването на минималната работна
заплата два пъти в годината не повлиява, напротив действа благотворно на икономиката. Нещо, което те не признават в
доклада.“
От синдиката посочиха и друг сериозен проблем:
ВАНЯ ГРИГОРОВА КТ „ПОДКРЕПА“:
„Все още продължават да се наблюдават практики, в които работодатели сключват договори на 4 часа, а служителите
работят по 10.“
За да се прекрати порочната практика от КТ "Подкрепа" настояват работодателите да обявяват свободните работни места
и размера на възнагражденията в бюрата по труда.
InfoVarna.com
√ АИКБ отчита рекордно повишение от 2.96 пункта на размера на Композитния индекс „Икономиката на светло“ за 2016
За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния
индекс „Икономика на светло“
За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния индекс
„Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от
икономиката.
В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката на
Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика.
Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а
през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства
рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на
статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта – на увеличението на социологическия компонент.
Анализът на изменението на двата компонента на Композитния индекс води до извода, че повишаването на стойността му
отразява обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс,
заедно с положителната промяна в оценките на бизнеса и работниците за дела на неформалната икономика, което се
отчита от социологическия му под-индекс.
Увеличението на стойността на статистическия индекс отчита подобрение във всички сфери на наблюдение на „сивата“
икономика. Увеличението на стойността на социологическия компонент се обяснява с повишаването на общата
икономическа стабилност през 2016 г., което е по-силно усетено от работодателите, чиято оценка отбелязва ръст с 0,19,
докато работниците и служителите увеличават стойността на своя дял от социологическия компонент с 0,07.
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Основни причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2016
г. са два вида:
Вътрешни:
Финансова и икономическа стабилност;
Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за ограничаване на „сивата“ икономика;
Външни:
Ръст на европейската и световната икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа на България;
Намаляване на мигрантския натиск по границите на България.
Основните причини задържащи засилването на положителните тенденции в изменението на Композитния индекс
„Икономика на светло“ през 2016 г. също са два вида:
Вътрешни:
Липса на реформи или недостатъчни реформи в сектори, в които те са спешно нужни, като – правосъдие, сигурност,
обществени поръчки, здравеопазване, образование и енергетика. Категорично най-неблагоприятно е влиянието на
състоянието на образованието и пазара на труда, като липсата на квалифицирана работна ръка е най-големия проблем на
българските предприемачи;
Новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, довело до повече „сиви“ практики след
нискоквалифицираните работници и служители и дисбаланси между възнагражденията им спрямо
средноквалифицираните работници и служители.
Външни:
Брекзит;
Санкции и контрасанкции ЕС – Русия;
Несигурност на Балканите, в Украйна и Близкия изток.
Klassa.bg
√ Над 28% е делът на сивата икономика
Сивата икономика ощетява фиска с милиарди левове годишно, предупреди вчера председателят на АИКБ Васил Велев,
който представи индекса "Икономика на светло" за 2016. Около 40% е нивото на сивата икономика в началото на
членството ни в ЕС. За десетте години членство има тенденция към изсветляване на икономиката, каза Велев.
През миналата година делът на сивата икономика в България е намалял с три процента и достига 28,12 на сто. Това
показват данните на АИКБ. И макар от 2010 г., когато сивата икономика надхвърля 40 на сто, да има значително
подобрение, страната ни остава далеч зад средно европейското ниво от 12-15 на сто.
В същото време има фактори, които спъват засилване на положителните тенденции в изменението на индекса като липсата
на реформи като правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, енергетика, образование. Категорично,
според АИКБ, най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на образованието и пазара на труда като липсата на
квалифицирана работна ръка е най-големият проблем на българските предприемачи.
В момента сивата икономика у нас е съпоставима с размерите й в Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. На практика
без промяна е състоянието на отраслите като строителството, туризъм, услуги, търговията на дребно, които остават лидери
по укриване на данъци и осигуровки, стана ясно от думите на проф. д-р Стефан Петранов, който е създател на композитния
индекс. Трябва да се работи още, за да се стигне до средните европейски нива и България да се доближи до страни като
Германия, Австрия и Дания, където сивата икономика е 5-6 процента, препоръча Петранов. Според него силен тласък на
изсветляването на българската икономика биха дали съществени реформи в правосъдието, сигурността, обществените
поръчки, здравеопазването, образованието и енергетиката.
Реално от изработването на индекса досега легалната икономика у нас увеличава дела си, с изключение на 2014 г., когато
има лек ръст от 1,2 на сто при сивата икономика. 2014 г. обаче бе наситена с политико-икономически предпоставки с
негативно влияние върху изсветляването на икономиката - напрежение в Украйна, фалит на КТБ, избори, посочи Петранов.
Данните за 2016 г. са предварителни, на базата на данни в аванс от митниците за внос и износ, на "Евростат" и на НСИ.
Възможно е през септември да се отчете повишаване или задържане на равнищата на светлата икономика.
Важен принос за изсветляването на икономиката у нас имат регулациите при трудовите договори, финансовоикономическа стабилност и намаляването на мигрантския натиск, но основните предизвикателства са реформите в
правосъдието, образованието, здравеопазването, енергетиката и провеждането на обществените поръчки.
Zapadno.com
√ Асоциация на индустриалния капитал: Сивият сектор в България намалява, но 1/3 от бизнеса продължава да става на
тъмно, а работниците се страхуват от некоректни работодатели
Сивият сектор у нас намалява. Това отчитат от Асоциацията на индустриалния капитал. Основни причини за подобряването
на средата са по-добрата събираемост на данъците, по-високия износ, както и липсата на политическо напрежение. Все
пак, почти 1/3 от бизнеса продължава да се прави на тъмно, предаде БНТ.
Делът на сивия сектор за миналата година е 28 на сто. За сравнение 2010-а е бил 36 %. В Европа средно е 15 %. Сивият
сектор може и да намалява, но хората често страдат от некоректни работодатели. Хората се страхуват да сигнализират за
нарушенията, защото виждат как некоректните работодатели остават ненаказани от закона.
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Бизнесът иска ограничаване на безкасовите плащания като мярка срещу сивия сектор. Вече има готов законопроект,
подготвен от Министерството на финансите. Според него от 1 август плащанията в брой ще са до 5000 лева, а от 1 януари
2019 година – до 1000 лева. Предстои парламентът да го разгледа.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Преотваря се емисия 4-годишни съкровищни облигации
Номиналната стойност на предложеното количество е 50 млн. лева при 0,3% годишен лихвен процент
На 19 юни Българска народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със
срочност четири години (1 461 дневни) от отворен тип, с фиксиран лихвен процент, с падеж 22 февруари 2021 г., при
условия, определени от Министерството на финансите, съобщи централната банка.
Номиналната стойност на предложеното количество е 50 млн. лева при 0,3% годишен лихвен процент. За дата на плащане
БНБ определя 21 юни 2017 г.
Броят на дните от датата на емисията (22 февруари 2017 г.) до датата на отваряне/плащане (20 юни 2017 г. вкл.), за които
се изчислява натрупаната лихва, са 119.
Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от
свое име, но за сметка на свои клиенти.
По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки
от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива,
установени в друга държава членка на Европейския съюз (ЕС) или в трета страна.
Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото
предложено количество.
√ Сближаването на българската икономика с ЕС остава мираж
Страната ни не успява да догони Европа по икономическо развитие
България продължава сериозно да изостава от Европейския съюз (ЕС) по развитие на икономиката. Страната ни е на
последно място в общността по БВП и потребление на глава от населението в сравнение със средното за блока, показват
предварителните оценки на европейската статистическа служба Евростат.
Измерено в паритет на покупателната способност, потреблението в България през миналата година е било 53% от средното
за ЕС.
Преди нас е Хърватия с 59%, както и съседната ни Румъния, заедно с Унгария, с 63%. В Латвия индивидуалното
потребление, измерено в паритет на покупателната способност, достига 67% от средното за Общността, а в Естония – 71%.
БВП на глава от населението, измерен в паритет на покупателната способност, в България възлиза на 48% от средното за
ЕС през 2016 г. Преди нас са Хърватия и Румъния с по 59%, както и Унгария с 67%.
Най-висок стандарт поддържат жителите на Люксембург. Индивидуалното потребление там достига 132% от средното за
ЕС, а БВП от глава на населението – 267%.
Следва Германия със 122% от средното за ЕС за личното потребление. По БВП обаче страната изостава от Ирландия,
Австрия, Дания и Холандия със 123%.
Средно за еврозоната потреблението на глава от населението достига 105% от средното за ЕС, а БВП на глава от
населението - 106%, показват още данните.
News.bg
√ Равни условия за финансовите услуги в ЕС иска евродепутатът Ева Майдел
"Трябва да създадем равни условия за финансовите услуги в ЕС независимо дали ги предлага традиционна банка или
технологичен стартъп. Навлизането на технологиите във финансите ще улесни и разшири финансовите услуги както за
потребителите, така и за бизнеса".
Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел по време на четвъртото издание на международния
финансов форум Иновации, проведен в София.
Ева Майдел дебатира бъдещето на финансите с някои от водещите български банкери и финансисити като главните
изпълнителни директори на СИБАНК, Петър Андронов, на УниКредит Булбанк, Левон Хампарцумян, на Пощенска банка,
Петя Димитрова, и на Хюлет-Пакард ентерпрайс България, Ираван Хира.
Организираният от Асоциация Банка на годината форум беше открит от Нина Стоянова, подуправител, ръководител на
управление "Банково" и управление "Фискални услуги" на Българската народна банка,
"Във финансите имаме нужда от хармонизирано европейско законодателство, което да премахне националните бариери,
тъй като в момента едва 7% от потребителите купуват финансови услуги от други държави от ЕС.
Всички потребители трябва да могат свободно да избират от широк набор финансови услуги, достъпни в целия ЕС, и да
получават най-доброто съотношение между качество и цена, разчитайки на високо ниво на защита", допълни българският
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евродепутат, който беше докладчик по досието за бъдещето на Финтек за групата на ЕНП в Комисията по Вътрешен пазар
и защита на потребителите на Европарламента и единствен български представител в Комисията по икономически и
парични въпроси.
В. Стандарт
√ 300 млн. от ЕС за общински проекти за градска мобилност
С близо 300 млн. лв. от управляваната от МРРБ Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 – 2020 г. 39 общини ще могат
да реализират проекти в подкрепа на устойчивата градска мобилност. Това каза министърът на регионалното развитие
Николай Нанков при участието си в семинар на тема „Устойчивата градска мобилност чрез оптимизиране на транспорта на
хора и стоки – източник на атрактивност за територии и удовлетворение за гражданите" в рамките на конкурса
„Екообщина".
Министърът посочи, че 14 от общините вече имат подадени проектни предложения, като София, Варна, Бургас, Русе, Стара
Загора и Плевен надграждат проектите от предходния програмен период.
Дейностите, които са заложени в подадените проектни предложения, включват: доставка на подвижен състав и зарядни
станции, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, реконструкция на трамвайни трасета в столицата,
изграждане на велоалеи и съоръжения за колоездене, изграждане на пешеходна зона, подлез и пасарелки, изграждане и
надграждане на интелигентните транспортни системи, внедряване на интегрирана билетна система и системи за таксуване
и контрол и други, поясни Николай Нанков.
Сред основните цели на проектите са подобряване на характеристиките на транспортните средства и постепенна замяна
на остарелия парк, увеличаване скоростта и подобряване качеството на обслужване, подобряване пропускливостта на
кръстовищата чрез внедряване на „умно" управление на светофарите, насърчаване на мултимодална устойчива градска
мобилност чрез създаване на възможности за алтернативни форми на транспорт и тяхното съчетаване, подчерта
регионалният министър.
Econ.bg
√ 825,92 лв. e средният осигурителен доход за април 2017 г.
Справка на НОИ показва, че СОД за януари 2017 г. е бил 795,09 лв.; за февруари - 791,26 лв., и за март - 811,13 лв.
Размерът на средния осигурителен доход (СОД) за страната за месец април 2017 г. е 825,92 лв., обяви Националният
осигурителен институт (НОИ).
От началото на годината СОД е нараснал с 30,83 лева. Справка на НОИ показва, че СОД за януари 2017 г. е бил 795,09 лв.;
за февруари - 791,26 лв., и за март - 811,13 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2016 г. до 30.04.2017 г. е 785,68 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на
новоотпуснатите пенсии през месец май 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
В. Сега
√ НАП запорира 42 000 л горива заради липса на измервателни уреди
Масови проверки по бензиностанциите започнаха съвместни екипи на НАП, Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, Агенция "Митници" и МВР. Вече са били инспектирани 21 обекта в 9 области в страната. Координатор
на акцията е Междуведомственият център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови
стоки и товари към ГДБОП. В две от бензиностанциите в столицата е установена липсата на уреди за измерване. Така
информация за полученото и продаденото количество бензин и дизел изобщо не е постъпвала в НАП. По случая е
образувано досъдебно производство, а данъчните са наложили обезпечение на цялото налично гориво. Общо 24 акта за
нарушения са съставили проверяващите, а цялото запорирано количество гориво е около 42 000 литра. Иззети са над 11
000 лв. оборотни средства от бензиностанциите.
Инспекциите се провеждат на фона на обявените преди дни намерения на държавата за затягане на контрола върху
продажбите на горива и коректното плащане на ДДС и акциз. В понеделник Министерството на икономиката оповести
готвени промени в Закона за измервателните уреди. Те предвиждат 2000 лв. глоба за бензиностанция, ако колонките не
отчитат правилно литрите бензин и дизел, които се сипват в резервоарите на превозните средства. Ремонт на уредите за
измерване ще се позволява само на регистрирани в Българския институт по метрология фирми. Те ще слагат специален
уникален номер върху пломбата, който ще показва кой е извършил ремонта. Подготвят се и промени в наредбата за
отчитане на продажбите с фискални устройства.
Според новите правила всяка бензиностанция ще трябва да прелицензира в НАП и Българския институт по метрология
електронната си система с фискална памет. Целта е да се ограничат опитите за манипулиране на системата и прекъсване
на връзката с касовия апарат.
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√ Сливането на ОББ и Сибанк вече е факт
Сливането на Сибанк и Обединена българска банка (ОББ) вече е факт, съобщиха от белгийската компания КВС (Кей Би Си).
Към групата, която досега включваше Сибанк и застрахователното дружество ДЗИ, се включва и лизинговото дружество
“Интерлийз“.
Сделката е за 610 милиона евро и е платена изцяло с налични средства на Кей Би Си, допълват от компанията.
Предишният собственик на ОББ беше Гръцката национална банка. Обединението на Сибанк и ДЗИ с Обединена българска
банка ще има незначителен ефект върху показателите, като най-важният от тях – капиталът от първи ред остава много над
изискуемия минимум.
Обединението на дружеството в банково-застрахователната група беше анонсирано още в края на миналата година и вече
е одобрено от всички регулаторни органи.
След приключването на банковата сделка новата институция ще бъде третата по големина банка в България.
Money.bg
√ Πeтpoлът пaĸ тpъгнa нaдoлy. Pъcт нa дoбивa в OΠEK и нa зaпacитe в CAЩ
Цeнитe нa пeтpoлa в cpядa ce пoнижaвaт нa фoнa нa cигнaлитe, чe зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ ce yвeличaвaт втopa
ceдмицa пopeд.
Koтиpoвĸитe нa "чepнoтo злaтo" тpъгнaxa нaдoлy oщe вчepa cлeдoбeд, cлeд ĸaтo oт OΠEK cъoбщиxa зa пoĸaчвaнe нa дoбивa,
въпpeĸи пaĸтa зa нeгoвoтo cъĸpaщaвaнe. Πpeз мaй пpoизвoдcтвoтo в ĸapтeлa ce e yвeличилo c 336 xиляди бapeлa нa
дeнoнoщиe, дo 32,14 млн. бapeлa, зapaди възcтaнoвявaнeтo нa дoбивa в Hигepия и Либия, ĸoитo ca ocвoбoдeни oт
зaдължeния ĸъм cпopaзyмeниeтo.
OΠEK ĸoнcтaтиpa и пo бaвнo oт oчaĸвaния пpoцec нa бaлaнcиpaнe нa тъpceнeтo и пpeдлaгaнeтo нa cвeтoвния пeтpoлeн
пaзap.
Cyтpинтa юлcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтиняxa c 42 цeнтa (0,86%) - дo $48,30 зa
бapeл. Πo вpeмe нa тъpгoвиятa вчepa цeнaтa ce бe пoĸaчилa c 43 цeнтa (0,89%) - дo $48,72 зa бapeл.
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa юни нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce нaмaлявa c
48 цeнтa (1,03%) - дo $45,98 зa бapeл. Πpeз пpeдишнaтa cecия ĸoнтpaĸти пocĸъпнaxa c 38 цeнтa (0,82%) - дo $46,46 зa бapeл.
Heoфициaлнитe дaнни нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo пeтpoлa вчepa oтчeтoxa пoвишeниe нa зaпacитe oт cypoвинaтa пpeз
минaлaтa ceдмицa c 2,75 млн. бapeлa, нa тeзи oт бeнзин - cъc 1,79 млн. бapeлa.
Πo-ĸъcнo днec щe излязaт дaннитe нa Упpaвлeниeтo зa eнepгийнa инфopмaция нa CAЩ, нo oчaĸвaниятa нa eĸcпepтитe ca
зa пoдoбни нa гopнитe peзyлтaти.
Profit.bg
√ Слаба активност на БФБ
Основният индекс на БФБ-София SOFIX днес загуби 0.05% до ниво от 681.05 пункта. За разлика от него, индикаторите
BGBX40 и BGREIT записаха зелена сесия, добавяйки 0.26% и 0.22% до съответно 131.14 и 111.46 пункта. BGTR30 също остана
на червено днес, намалявайки с 0.07% до 516.33 пункта.
Дневният оборот на БФБ-София достигна до 954 хил. лева, като 1/3 от него се дължи на сделки осъществени на сегмента
за облигации.
Като цяло днешната сесия не може да се похвали с висока активност. Най-много сделки бяха сключени с акции на
Химимпорт. Инвеститорите прехвърлиха 37 609 лота при 57 трансакции, реализирайки оборот от 66 хил. лева. Дяловете на
дружеството поскъпнаха с 1.47% до 1.796 лева за брой.
Следващата по активност позиция е тази на Софарма. В рамките на 39 сделки, бяха изтъргувани 38 384 лота, оформяйки
оборот от 168 хил. лева. Акциите на компанията поевтиняха с 0.23% до 4.390 лева за брой. Вчера от Софарма съобщиха, че
на Общото събрание на акционерите на компанията е било взето решение за разпределяне на дивидент за 2016 година в
размер на 0.10 лева брутно на акция. Право да получат дивидент ще имат лицата вписани в регистъра на Централен
депозитар, като акционери в Софарма до 14-тия ден след Общото събрание, т.е. до 16.06.2017 година. Изплащането на
дивидента ще започне на 21.08.2017 г.
Книжата на Еврохолд България бяха предмет на 26 трансакции за общо 35 544 лота. Търговията оформи оборот в размер
на 35 хил. лева. Акциите на дружеството поевтиняха с 2.73% до 0.963 лева за брой.
Сред позициите, които поскъпнаха днес попадат тези на Зърнени храни България (+4.35% до 0.360), Алтерко (+3.45% до
2.250 лева за лот), ЧЕЗ Разпределение България (+3.38% до 259.999 лева за брой), Синергон Холдинг (+2.73% до 1.130 лева
за брой), ФеърПлей Пропъртис АД СИЦ (+2.53% до 0.770 лева за брой) и Актив Пропъртис АД СИЦ (+1.94% до 5.199 лева за
лот).
Сред компаниите, чиито акции поевтиняха днес попадат Холдинг Варна (-6.97% до 32.560 лева за брой), Хидравлични
елементи и системи (-3.27% до 5.030 лева за брой), Елана Агрокредит (-2.35% до 1.415 лева за брой), Билборд (-1.82% до
0.540 лева за лот) и Фонд за недвижими имоти България (-1.23% до 2.171 лева за брой).
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