Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Bloomberg TV
√ Васил Велев за преките чуждестранни инвестиции
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в „Бизнес старт“ на
Bloomberg TV Bulgaria.
Вижте интервюто във видеото.
БТВ
√ Бизнесът отново излезе с позиция против минималните осигурителни прагове
България разширява възможностите за внос на работници у нас. Предстоят преговори с Молдова, Украйна и Армения за
приоритетно наемане на служители от тези държави в секторите с недостиг на кадри.
Летният туристически сезон вече беше спасен именно с персонал отвън.
След като българите в бранша масово търсят по-добри възможности зад граница, това лято по черноморието ни обслужват
над 3 хиляди сезонни работници от чужбина – най-вече от Украйна.
Освен високата безработица минималните заплати в Украйна и Молдова са близо 2 пъти по-ниски отколкото тук.
Само в Албена това лято за камериерки, помощник-готвачи и сервитьори са наети 700 чужди работници, предимно от
Украйна и Молдова.
Една от тях е Анна Лученко. Тя е студентка по икономика в Украйна, лятото работи тук като сервитьорка. Заплатата и е
около 520 лева, с осигурена квартира.
"В Украйна средната заплата за сервитьор е 4-5000 гривни. За същата позиция в България е 7-8000 гривни, което е два пъти
повече отколкото в Украйна", казва Анна.
Според изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал у нас Добрин Иванов има тотален недостиг на
работници у нас за всички сектори. "Не се създава абсолютно никакъв дъмпинг. Тъй като тези специалисти, които ще бъдат
внесени, те липсват на българския пазар", смята Иванов.
Затова и работодателите настояват за облекчаване на режима за наемане на работници от държави, където има
българския общности. Правителството вече одобри проект на спогодба за преговори с Армения, Молдова и Украйна.
Уточняването на условията предстои.
А според работодателите гладът за кадри у нас вече е толкова силен, че и ръст в заплатите не би могъл да осигури
необходимите кадри.
"Повишаване на възнагражденията на българските работници няма да реши този проблем. Тъй като работник, който в
момента работи при един работодател, ще се премести при друг работодател, който предлага по-голямо възнаграждение,
но все пак ще си остане едно вакантно място при първия работодател", смята Добрин Иванов.
Не е ясно обаче дали вносът на работници от Украйна и Молдова няма да се окаже съвсем краткотраен вариант, тъй като
в държави като Румъния, Полша и Чехия заплатите са по-високи и е съвсем реалистично да бъдат предпочетени пред
България.
Капитал
√ Работодателите отказват да променят позицията си за осигурителните прагове
Бизнесът счита административното определяне на минимален доход по длъжности и браншове за остаряла
практика
Работодателските организации считат минималните осигурителни доходи са ненужни и отказват да променят позицията
си по темата. Това става ясно от отворено писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до
министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Той предупреди, че осигурителните прагове ще бъдат
определени административно, ако бизнесът не участва в дискусията и тази година, и именно това предизвика реакцията
на бизнеса.
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Четирите национално представени работодателски организации бойкотират преговорите за втора поредна година, защото
смятат, че определянето на минимален осигурителен доход по длъжности и браншове е остаряло и ненужно. Те настояват
фокусът да бъде върху нов модел на определяне на минималната работна заплата. След миналогодишното отсъствие на
бизнеса на преговорите правителството запази в бюджета за 2017 г. нивата на осигурителните прагове. От думите на
министър Петков обаче се разбира, че вероятно ще бъде заложено повишение в бюджета за 2018 г.
Аргументите на бизнеса
Минималните осигурителни доходи, определяни в България по заемани длъжности и икономически дейности, нямат
аналог сред европейските икономики и се смятат за ненужни както от експерти, така и от работодатели. АОБР аргументира
преценката си, като посочва, че увеличението на праговете е едва 2.5% за тази година, докато в същото време средният
осигурителен доход расте с над 6% през първите шест месеца на 2017 г. Приходите от осигурителни вноски пък отбелязват
още по-значително повишение - с над 10%. "Това още веднъж и категорично доказва ненужността на МОД", посочват
работодателите в писмото.
Липсата на промяна в нагласите на представителите на бизнеса не е изненада, тъй като приоритетите им са ясни още от
началото на годината, а сред тях са именно законодателни промени за премахването на осигурителните прагове.
Европейската комисия също не подкрепя определянето на нивата по длъжности и икономически дейности, посочва АОБР.
"Следва да се отчете и откритата процедура срещу Република България по т.нар. прекомерни макроикономически
дисбаланси на ЕК (execive macroecomic disballances), конкретно прекомерният ръст на показателя за т.нар. единични
разходи на труд (unit labor cost) и нарастването на данъчната и осигурителната тежест върху заетостта и работните места",
допълва още бизнесът.
Фокус върху минималната заплата
Приоритет на бизнеса през тази година остава приемането на механизъм за определяне на минималната работна заплата
вместо сегашния режим на административното му фиксиране от правителството. Централно място в тяхната програма
заема ратифицирането на Конвенция 131 на Международната организация по труда, която включва най-широката рамка
от критерии за определяне на минимално заплащане и намира подкрепа както от работодателски, така и от синдикални
организации. АОБР обаче посочва, че с втвърдяването на диалога и позициите по механизма на практика прилагането на
принципите в Конвенция 131 се отклонява.
Dunav Most
√ Отворено писмо до социалния министър
Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати писмо до социалния министър
В редакционната поща на Dunavmost.bg получихме писмо от Асоциацията на организациите на българските работодатели
(АОБР) до Министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, относно минималните осигурителни доходи за 2018
година.
Публикуваме го без редакторска намеса:
ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,
По повод на разпространените в медиите намерения на МТСП за административно налагане на прагове за МОД за 2018 г.,
мотивирани с отказа на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за втора поредна година за
водене на преговори, припомняме отново, че:
МОД, определяни по заемани длъжности и икономически дейности, са регулация, която не се прилага в нито една държава
членка на ЕС.
Реалното административно увеличение на МОД за 2017 г. възлиза на 2.5%, въпреки че не бе приложено административно
увеличаване по реда на чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО. В същото време за първото полугодие на 2017 г. ръстът на средния
осигурителен доход е над 6%, а приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10% при съпоставими условия. Това още
веднъж и категорично доказва ненужността на МОД, а за вредата от тях сме представяли нееднократно аргументи.
Още в началото на т. г. АОБР обяви приоритети, сред които централно място заема ратифицирането на Конвенция 131 на
МОТ, приемането на механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и законодателни промени за
премахване на МОД.
Прегледът на промените в т. нар. „специфични препоръки за страната“ от последните години показва също, че ЕК също не
подкрепя определянето на МОД по длъжности и икономически дейности.
Следва да се отчете и откритата процедура срещу Република България по т. нар. прекомерни макроикономически
дисбаланси на ЕК (excessive macroeconomic disbalances), конкретно прекомерният ръст на показателя за т. нар. единични
разходи на труд (Unit labor cost) и нарастването на данъчната и осигурителна тежест върху заетостта и работните места.
Налице е и втвърдяване на диалога и позициите, дори по определянето на механизъм за МРЗ, като на практика се
отклонява предложеното от нас пряко прилагане на принципите, на икономическите и социални фактори, регламентирани
в Конвенция 131 преди нейната ратификация.
При тези условия и след липсата на каквато и да е готовност за промяна при определянето на МОД, напълно очаквана е и
липсата на промяна в позицията на АОБР по преговорите за МОД за 2018 г. В тази връзка считаме за необходимо МТСП да
насърчава многократно подкрепеното от работодателските организации основно колективно трудово договаряне на
фирмено и браншово ниво, вместо да се тиражират в медиите намерения за административно налагане на нови нива на
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МОД за 2018 г., при това без предварителен анализ, идентифицирана потребност и свързани последици. Също така е
налице пълен контраст с високо оценените от нас усилия на правителството за намаляване на административната тежест,
намеса в икономиката и необходимостта от реформиране на анахроничното и негъвкаво трудово законодателство.
В заключение считаме, че нагнетяването на напрежение в индустриалните отношения може да принуди много браншови
организации и предприятия да преосмислят своите позиции в социалния диалог. Ние бихме предпочели диалогът да не
се води през медиите, да не се неглижират аргументите ни и да не се игнорират фактите, а да се предприемат
допълнителни мерки, в т.ч. на промени в трудовото и осигурително законодателство за повишаване на мотивацията на
работодателите и осигурените лица, на ефективността на контрола и противодействие на недекларирания труд, а не
защита на една остаряла и неадекватна практика, каквато е административното определяне на прагове за МОД.
С УВАЖЕНИЕ,
ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА
АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:
ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г.
БНР
√ Работодателите настояват за насърчаване на колективното трудово договаряне
За пореден път работодателите заявиха официалната си позиция срещу договарянето на минималните осигурителни
доходи за отделните браншове. След като поредния кръг от преговори се провали, в писмо до социалния министър Бисер
Петков от националнопредставените работодателски организации настояват министерството да насърчава колективното
трудово договаряне.
Цялата новина може да прочетете тук.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ НАП: Фискалната дисциплина по Черноморието се подобрява
От началото на лятото инспекторите на агенцията са извършили близо 25 хил. проверки в района
Фискалната дисциплина по Черноморието се е подобрила значително, съобщават от Националната агенция за приходите
(НАП).
От началото на лятото инспектори на НАП са извършили близо 25 хил. проверки в района, а 120 обекта са били запечатани.
На стотици други пък са издадени актове за данъчни нарушения. От началото на тази година в цялата страна са запечатани
близо 2000 обекта поради неиздаване на касова бележка.
През изминалата нощ са направени проверки на четири дискотеки в Бургас, като в една от тях е установено укриване на
оборот, неиздаване на касови бележки и е разкрита разлика в касовата наличност с отчетеното на фискалните устройства.
В рамките на акцията, проведена през нощта, фискалните агенти са се представили за клиенти и в едно от проверените
заведения продажбата не е била регистрирана съгласно закона. От НАП посочват, че в понеделник ще започне и процедура
по запечатването на дискотеката.
През изминалата нощ звеното за фискален контрол е проверило всички търговски обекти, намиращи се на Летище
“Сарафово”, като от общо 11 обекта, само един е извършил данъчно нарушение. Той също ще бъде запечатан. Останалите
10 кафенета, заведения за хранене и сувенири са спазвали законовите изисквания.
Звеното за фискален контрол, което следи движението на над 1 млрд. килограма рискови стоки по границите и във
вътрешността на България, също участва в лятната контролна кампания. Освен проверки за отчитане на оборота, то
контролира тържища и борси, които продават хранителни и акцизни стоки, както и луксозни автомобили за начисляването
на т.нар. “данък уикенд”.
От ведомството предупреждават, че независимо от това каква е стойността на продажбата, срещу всеки търговец, който
не е издал касова бележка, може да започне процедура по запечатване. Средният срок, за който се налага мярката, е
между две и четири седмици.
√ Макроонеправдани ли са служителите в България
У нас няма някаква голяма макроикономическа конспирация срещу работниците, коментират от ИПИ
През миналата седмица отбелязахме постигането на рекордна заетост в страната, както и икономическите предпоставки
за покачване на работните заплати, особено в силните икономически центрове. На фона на тази благоприятна макрорамка
продължават да са особено актуални тезите за тежко ощетените български работници. Водещият аргумент винаги е бил,
че работниците у нас, дори и отчитайки разликите в икономическото развитие, са в много по-неравностойно положение
спрямо тези в Европа – последното като обща представа за средноевропейския работник. Казано по-просто, тезата е, че
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работниците у нас получават по-малко от произведеното спрямо тези в Европа. Това пише в свой анализ икономистът
Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ).
Официалната проверка на последното твърдение винаги е предизвиквала спорове и много често е била интерпретирана
грешно. Преди малко повече от година демонстрирахме как е коректно да се сравняват трудовите доходи в Европа и
дадохме отговор на някои манипулативни твърдения за „неправилно разпределение на произведеното“ в икономиката.
Сега ще задълбочим този отговор и ще погледнем картината по сектори.
От макроикономическа гледна точка най-правилният поглед към „разпределението на произведеното“ в икономиката
минава през анализ на компонентите на брутната добавена стойност по т. нар. метод на доходите. С други думи, в случая
“произведеното” в икономиката е „брутната добавена стойност“, а “разпределението” спрямо работниците се крие в една
от компонентите, наречена „компенсация на наетите лица“. Делът на компонентата компенсация на наетите лица в
брутната добавена стойност ни дава отговор точно на въпроса за дела на това, което получават работниците от
„произведеното“. Останалото, най-общо казано, е за компаниите – основно компонентната „брутен опериращ излишък“.
Данните на Евростат ни позволяват да проследим развитието по компоненти на брутната добавен стойност общо и по
сектори за последните 10 години. Средно за Европейския съюз (28-те членки) делът на компенсацията на наетите лица в
брутната добавена стойност е в рамките на 52-53% през целия период. В България ситуацията е друга. Делът на
компенсацията на наетите лица в брутната добавена стойност у нас постепенно расте от 38% през 2007 г. до 48% през 2016
г. За 10 години, на практика, почти постигаме европейските стандарти на разпределение на доходите в икономиката – найобщо казано половината остава у работниците, половината в бизнеса.
Разбивката по сектори показва сходна картина. По принцип отделните сектори предполагат различно разпределение на
доходите, което е видно както у нас, така и в Европа. В селското стопанство например делът на компенсацията на наетите
лица в добавената стойност традиционно е около 30% в ЕС-28. У нас, през 2007-2008 г. този дял е едва около 10%, след
което постепенно се покачва до 31% през 2017 г. Същото се наблюдава и в строителството. Средни нива за ЕС-28 от около
54-55% и постепенно догонване у нас от 31% през 2007 г. до 58% през 2017 г. Разпределението на доходите в
строителството днес е много по-норманизирано спрямо това, което е било по време на големия бум от 2007-2008 г.
В индустрията трендът е сходен, макар и разликите да не са били толкова големи. Делът на компенсацията на наетите лица
в добавената стойност в индустрията в ЕС-28 през последните години е 52-53%, докато у нас играе през годините от 41-42%
до 48-49%, с възходящ тренд последните 6 години. Общо за индустрията, както и конкретно за преработващата
промишленост, през 2016 г. сме на 3-4 проценти пункта от средните нива за ЕС-28. В търговията догонването е сходно –
при нива от 57% за ЕС-28, у нас постепенно нараства от 40% през 2007 г. до 49% през 2016 г.
Интересно е развитието в информационните технологии и комуникациите. Средните нива за ЕС-28 и тук са около 52%,
докато у нас се наблюдава огромен ръст от едва 26% през 2007 г. до 64% през 2016 г. Бурното развитие на този сектор у
нас очевидно води до много добри условия за работниците, които получават повече от добро заплащане. Обратно стоят
нещата във финансовия и застрахователния сектор, където средният дял за ЕС-28 е около 51-52%, докато у нас нивата
остават около 30%. С други думи, това е един от секторите, където получаваното от работниците се разминава като дял от
добавената стойност спрямо средните нива за Европа.
Интересeн сектор, разбира се, е и публичната администрация или държавното управление. Тук имаме пълно
припокриване с Европа. И у нас и в ЕС-28, за целия период от 2007 до 2016 г., делът на компенацията на наетите лица в
добавената стойност е около 77%. Очаквано, в публичния сектор, поради силния социален профил на секторите
администрация, образование, здравеопазване, социални услуги, голяма част от добавената стойност (над ¾) остава у
работещите.
Всичко казано дотук ясно показва, че у нас няма някаква голяма макроикономическа конспирация срещу работниците.
Разпределението на добавената стойност вече в голяма степен отговаря на това в Европа. Това се дължи, най-вероятно,
както на покачване на работните заплати, така и на изсветляване на икономиката. По-неблагоприятната позиция на
българския работник спрямо този в Европа не е поради измама в разпределението, а заради по принцип по-ниски нива на
създадената добавена стойност в обществото. Достигането на средноевропейските доходи минава през покачване на тази
добавена стойност, а не чрез административни похвати за преразпределение на това, което се създава днес.
Economic.bg
√ Какво се случи с автомобилната индустрия в България за 15 години
Повече наети и по-висок износ, но в сянката на Сърбия и Румъния
Производството на превозни средства и части за тях продължава да повишава значението си за българската икономика.
Както продукцията, така и износът на страната ни в този сектор стават все по-мащабни и високотехнологични, но темпът, с
който това се случва, изглежда бавен на фона на съседните Сърбия и Румъния. Като основен проблем се очертава
неспособността на България да привлече мащабен инвеститор, който с присъствието си да създаде предпоставки за побърз растеж на сектора като цяло – именно по модела, по който това стана в нашите съседки (FIAT в Сърбия; Renault и Ford
в Румъния).
Трябва да уточним, че с изключение на тръгналата към фалит Литекс Моторс и спечелилият търга за доставки на джипове
за МВР неин приемник "Българска автомобилна индустрия" ЕАД, в страната няма компании, които да сглобяват цели коли.
Инвестиционен интерес към производството на авточасти обаче не липсва, за което свидетелства откритият наскоро край
Пазарджик завод на немската Kostal. Ето как изглеждат последните данни за развитието на сектора.
Броят на наетите в икономическа дейност „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета” продължава да
нараства. В периода 2000-2016 г. той се увеличава 6 пъти, като през третото тримесечие на 2015 г. за пръв път надхвърля
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20 000 души. В страната има и още около 5 хил. души заети в производството на други превозни средства (като
велосипеди), както и около 30 хиляди души, занимаващи се с производство на оборудване, част от което е именно за
нуждите на автомобилната индустрия.
За периода 2000-2016 г. стойността на изнесената продукция се увеличава от 45 млн. лв. на 1.38 млрд. лв., като през 2016
г. за пръв път достига 3% от общия износ на страната. Стойността на износа се увеличава във всяка една година от периода
с изключение на 2012 г.
Нараства и износът на различни видове части и принадлежности, както и велосипеди, като при последните страната ни се
нарежда сред водещите европейски производители и износители.
Въпреки продължаващото покачване на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в българското автомобилопроизводство,
те остават далеч по-ниски от тези в съседните ни Румъния и Сърбия. Стартиралите през 2016 г. дейността си предприятия
все още не са отчетени от официалната статистика и най-вероятно ще доведат до значителен ръст на общите инвестиции
в сектора, но дори тогава страната ни ще остане далеч зад съседите си.
ПЧИ в румънското автомобилопроизводството достигат близо 4 млрд. евро през 2015 г., което се равнява на 5.9% от общите
инвестиции в страната. Само за 2015 г. те са нараснали с двойния размер на общо привлечените в България ПЧИ в сектора.
Инвестициите в сръбското автомобилопроизводство са около 1.7 млрд. евро, което възлиза на 6,3% от общите ПЧИ в
страната.
В. Сега
√ Електронните лични карти се отлагат за 2019 г.
С поредното удължаване на срока се признава, че по проекта няма никакъв напредък
равителството тихомълком се готви да отложи за пореден път въвеждането на личните документи с електронна
идентификация. Новата дата, на която управляващите са се спрели, е 1 януари 2019 г. Предишният кабинет на Бойко
Борисов беше обещал документите с чип да станат реалност от началото на 2018 г., след като не успя да се справи с тази
задача до 1 януари 2017 г.
Този път промяната в съответните разпоредби на Закона за българските лични документи се прокарва прикрито - чрез
преходните и заключителни разпоредби на проект за поправки в Закона за МВР, внесен от Министерския съвет в
парламента на 22 август. В мотивите към законопроекта се напомня, че съществува "правна възможност при желание на
заявителя личните карти, паспортите на българските граждани, както и разрешителните за пребиваване на чужденци да
съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис". След което косвено се
признава, че поради изоставане в работата практическото й реализиране ще стане възможно най-рано след повече от
година.
"Към 1 януари 2018 г. няма да бъде обезпечено изграждането на техническата инфраструктура, която да направи възможно
осъществяването на сигурна електронна идентификация и електронното удостоверяване на автентичност, които да се
залагат в българските лични документи. Предвид това законово определеният срок се удължава с една година", обясняват
лаконично вносителите.
Вероятността новата дата да се окаже последна не е особено голяма, ако се вземат предвид отлаганията досега. Очакваше
се въвеждането на картите да започне през 2016 г., но това не се случи заради несъстояли се административни и
законодателни промени. През февруари 2016 г. МВР обяви обществена поръчка за "изграждане, поддръжка и
експлоатация на централизирана система за персонализиране на български лични документи" за колосалната сума от 484
223 300 лв. Буквално две седмици по-късно обаче я прекрати именно заради прекалено високата цена. През май същата
година беше приет дългоочакваният Закон за електронната идентификация. По лично настояване на зам.-шефа на ГЕРБ
Цветан Цветанов обаче от него отпадна разпоредбата за вграждане на чипове в личните карти. Тогава управляващите
обещаха да уредят въпроса в Закона за българските лични документи. Чак през декември 2016 г. бяха окончателно
одобрени законовите промени, които предвиждаха поетапното въвеждане на електронни лични документи да стартира
от началото на 2018 г. Сега се оказва, че и този срок няма да бъде спазен.
Дневник
√ Готвят се законови промени срещу незаконното арендуване на земи
Mинистерство на земеделието, храните и горите работи по изготвянето на законодателни промени по казусите с незаконно
преотдаване за ползване на земеделски земи. Те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане, а след това внесени в
парламента.
Това заяви заместник –министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която заедно с омбудсмана Мая
Манолова се срещна със земеделци - производители и собственици на земя от Община Вълчедръм, Област Монтана.
Целта на посещението е да се обсъди порочна схема, в която терени в региона са отдадени едновременно на четири
фирми, чиито управители и съдружници сключват помежду си договори, без да са собственици на имотите, съобщават от
министерството.
Сигнали за подобни схеми са получени преди време в министерството. От там напомнят, че заради тях министърът е издал
указания до всички областни и общински служби по земеделие. Те задължават служителите да проследяват правото на
наемодателя или арендодателя да сключи съответния договор, като се търси връзка със собственика. Ако не може да бъде
осъществена, служителите трябва да изискат от внасящия договора необходимите допълнителни документи, доказващи
връзката на собственика и наемодателя, който има или няма право да сключи този договор.
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При установени нередности, всички случаи се предават на районната прокуратура, посочват от миистерството. "В
постоянен контакт сме с нашите служители и гарантирам, че към момента няма регистрирани договори, за които не е
доказана връзката със собственика", уверява заместник-министърът.
19 MIN.BG
√ 14 хил. българи ще бъдат засегнати от промяната за командироването в ЕС
По директивата за командироването в Европа работят около 14 хил. българи. Това каза вицепремиерът и министър на
външните работи Екатерина Захариева в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия във връзка с обсъжданото
изменение на директивата по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон у нас.
По думите й основно това са строителни работници и хора в сферата на услугите. „Нека да не си мислят хората, че това ще
засегне всички, които имат работа в Европа. В България имаме по тази директива командировани около 3500 служители
от други държави“, каза министър Захариева.
Тя поясни, че идеята на директивата е да се защитят правата на тези, които работят, така че да бъдат с равни условия в
другите държави. „Тази директива касае временна работа, в никакъв случай не засяга всички, които работят и не се ползват
от тази директива“, коментира министърът.
На въпрос какво е поискала България от срещата с френския президент Еманюел Макрон, Захариева заяви, че страната ни
е получила конкретна подкрепа за чакалнята на еврозоната. „Еврозоната означава по-ниски лихви за хората, стабилност и
сигурност за инвестициите“, коментира министър Захариева.
econ.bg
√ Пада забраната Сребърният фонд да се ползва преди 2018 година
Това е записано в проектозакона за изменение на Закона за публичните финанси, предложен от Министерството на
финансите
Сребърният фонд, в който се съхраняват резервните пари за пенсии, да продължи да бъде обособена част от държавния
бюджет, но оперирането със средствата от него да става по ред. определен със закон. Премахната е забраната той да се
ползва преди 2018 г. Това е записано в проектозакона за изменение на Закона за публичните финанси, предложен от
Министерството на финансите и който е обявен за обществено обсъждане.
Предвижда се българското правителство да синхронизира тригодишните си бюджетни прогнози и основните бюджетни
показатели с тези на Европейската комисия, а при значителни разлики ведомството трябва да аргументира своите
прогнози.
Според законодателните поправки, трябва да се фиксира годишен ръст на разходите, който не може да е по-голям от
референтния растеж на брутния вътрешен продукт (БВП). Проектът предвижда също при отклонение да бъдат обявени
срокове и стъпки за ежегодно намаляване на разходите, докато бъде коригирано отклонението.
Въвеждат се и нови изисквания при разработването на средносрочната бюджетна прогноза и на проекта за държавния
бюджет. Освен това, макроикономическите прогнози и прогнозите за основни бюджетни показатели на държавата трябва
да могат да се сравняват и с тези на други независими организации.
Когато банка е поставена под специален надзор или е с отнет лиценз, при падежа на ДЦК, обезпечени с наличности по
сметки на бюджетни организации, особеният залог преминава върху вземанията на държавата от ценните книжа. Доходът
и лихвите от тях се превеждат в специална сметка и се блокират в полза на Министерство на финансите.
Проектът предвижда всяко държавно ведомство или община да може да реализира финансови активи, както и да поема
дълг и друго финансиране. С акт на Министерския съвет държавата ще може да поема управлението на активите на
ведомства. Общинските бюджети трябва да имат нулево салдо на касова основа и също да намаляват разходите до
постигане на нула.
Екипът на министър Владислав Горанов предлага още при неправомерно надплатени суми по европроекти
бенефициентите, а не държавата да връщат разликата. Сегашният текст който забранява в течение на данъчната година да
се променят данъчни и осигурителни ставки, се запазва, но от новия запис следва, че може свободно да се променя
данъчната основа.
News.bg
√ Във Враца - най-големият бубарски генофонд в ЕС
Опитната станция по бубарство и земеделие (ОСБЗ) във Враца съхранява най-големия бубарски генофонд в Европейския
съюз и е главен износител на бубено семе и суха храна за буби за САЩ, съобщават от Селскостопанската академия.
Опитната станция е създадена през 1896 г. и е единствената в цялата страна, тясно специализирана в бубарството и
копринарството.
Тя провежда научноизследователска работа във всички по-важни области на бубарството, организира курсове за
обучение, подготвя програми, стратегии, проекти по всички въпроси на съвременното бубарство.
Станцията съхранява най-големия бубарски генофонд в Европейския съюз, включващ 140 сорта черница и около 200
породи и линии копринена буба.
Станцията осигурява резници и фиданки от най-добрите черничеви сортове, бубено семе от високопродуктивни хибриди,
съвети и консултации по въпросите на бубарството. Всичко това представлява основата за бубарското производство и не
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може да бъде осигурено от нито една друга държавна или частна институция в България. В този аспект ОСБЗ-Враца е от
важно национално значение за запазване и развитие на бубарството в България.
Производствената дейност на ОСБЗ е насочена към осигуряване на продукти за научното обслужване на бубарството в
цялата страна, както и за износ в чужбина. Част от продуктите на станцията като качество и цена се нареждат на челно
място в света. Така, ОСБЗ-Враца е главният износител на бубено семе и суха храна за буби за САЩ, като тези продукти
намират добра реализация и в други страни като Австралия, Холандия, Египет, Гърция, Пакистан и др.
Станцията произвежда черничеви фиданки за вътрешния пазар и за износ в други страни от ЕС. В Португалия са продадени
10 000 черничеви фиданки от сортове с високо плододаване, към които има засилен интерес напоследък.
В основата на стратегията за развитие на станцията е разработването на подобрени и нови научни продукти с потенциално
високо търсене и тяхната успешна пазарна реализация.
Земя
√ Полезащитните пояси в Добруджа - дар за фермерите
Ефективността им е огромна и благодарение на тях земеделските производители отчитат по-високи добиви
За никого не е тайна, че плодородието на Добруджа до голяма степен се дължи на полезащитните пояси. Ефективността
им е огромна и благодарение на тях земеделските производители отчитат по-високи добиви, в сравнение с фермерите от
други точки на страната. Как Добруджа се превърна в житницата на България? До 50-те години на миналия век местните
са наричали Добруджа „кална, тъмна, безводна“. Когато северните ни съседи владееха Южна Добруджа по силата на
Ньоския договор, Букурещ има интерес да обезлюди тези земи, затова и всячески спира развитието им. През 1950 г. са
засадени хиляди километри полезащитни пояси: редове дървета и храсти, предназначени да намаляват скоростта на
вятъра и да спират ерозията. До тогава горещи ветрове от Румъния и Украйна прониквали безпрепятствено в равното
Добруджанско плато, изсмуквайки влагата от земеделските култури. През зимата пък, фермерите, но и населението
страдали от богатата снежна покривка, която блокирала пътищата със седмици. Опитите тези климатични явления да се
смекчат със засаждане на горски пояси започват още от средата на 1920-те. От 1951 до 1956 г. залесяването се развива
мащабно и са създадени 64 000 дка полезащитни пояси. „Поясите, които са създадени през 50–60-те години в Добруджа
са нещо, което в българското земеделие е рядко създавано — нещо толкова положително. Има редица изследвания затова
как те благоприятстват на микроклимата и на производството на селскостопанска продукция“, коментира за Фермер.БГ
Кирил Жендов, земеделски производител от Добричко.
Изградените полезащитни пояси са внушително постижение с огромен и траен ефект върху регионалното стопанство.
„Полезащитните пояси са изключително благоприятни и без тях Добруджа може наистина да стане пустиня. Вижте Румъния
и направете разликата между румънската Добруджа и българската — така ще видите и голямата роля на поясите. Найлошото е, че държавата не полага никакви усилия за поддържането им. На практика, след като не се поддържат, тяхната
полза намалява. Те са точно агроекологични насаждения“, категоричен е Жендов.
В средата на 50-те години са създадени 9 „държавни пояси“ с дължина от 25 до 220 км и ширина 70 — 90 м. Основните
пояси са разположени на около 500 м един от друг, като средната площ на защитените от тях полета е между 500 и 2000
дка. Освен че спират горещите ветрове, поясите задържат влагата и така е възможно получаване на високи добиви дори
при сегашните оскъдни валежи. Неслучайно цената на земеделската земя в Добруджа днес е най-висока в цялата страна
и надхвърля 1000 лв. за декар. На територията на тогавашните земеделски стопанства е проектирано създаването на 132
000 дка полезащитни пояси. До пролетта на 1957 г. площта им е около 90 000 дка.
В момента в Добричка област полезащитните пояси са около 65 000 дка. Те защитават от ветровете близо 3 млн. дка.
Основните пояси имат посока на редовете изток-запад и са разположени на около 500 м един от друг. Второстепенните
пояси са напречно разположени на основните на около 1000 м един от друг. Ефектът от полезащитните пояси е огромен.
Те задържат и снежната покривка, оттук се намалява ветровата ерозия на почвата и се редуцира изпарението на влагата
от нея. „Поясите са най-мощната екологична система в Добруджа. Допринасят за увеличението на добивите средно с по
12–15%, като икономическата им ефективност е 20–30 млн.лв.“, посочи преди време д-р инж. Ценко Ценов, по време на
участието си в семинар за стопанисването, ползването, защитата и управлението на горите в Добруджа. Полезащитни
горски пояси в ограничен размер са изградени и в някои други райони на страната — Плевенски, Ямболски, Пловдивски и
др.
Полезащитните пояси увеличават с 20–30% добивите спрямо незащитените съседни румънски земи.През последните 30
години полезащитните пояси на Румъния са широко редуцирани. Това разграждане на „горската настилка“ до голяма
степен доведе до намаляване на екологичната им защита срещу климатичните мероприятия. През последните години
качеството на почвата в Румъния се влошава и ерозията постепенно превръща чернозема в пясък. Това до голяма степен
се дължи на изсичането на полезащитните пояси, които предпазваха румънските масиви. За съжаление обаче в желанието
си да увеличат обработваемите площи, северните ни съседи си донесоха редица главоболия.
√ Международeн съвет по зърното: Русия чупи рекорди по добив на жито
Безспорно една от най-важните и дори сензационни новини в доклада на Международния съвет по зърното от 24 август
беше драстично увеличената оценка за новата руска реколта от пшеница — с 9,0 млн.т (!), в сравнение с юлската прогноза
и с 7,5 млн. т над предишния исторически връх, регистриран предходната 2016/17 г. (72,5 млн.т). С 2,5 млн.т и 0,5 млн.т
съответно са увеличени и оценките за производството на пшеница в Украйна и Казахстан — до 26,0 млн.т и 13,0 млн.т. (26,8
млн.т и 15,0 млн.т — 2016/17 г.). Перспективата за ЕС също е подобрена, но със символичните 200 хил. т — от 139,3 млн.т
на 139,5 млн.т (135,1 млн.т — 2016/17 г.).На този фон практически незабележимо мина редуцирането на оценката за
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производството на пшеница в Канада — от 27,6 млн.т до 25,0 млн. т (31,7 млн.т — 2016/17 г.). Позитивната корекция на
добивите от пшеница в черноморския регион обуслови преразглеждане на глобалната прогноза. Според актуализираната
редакция на баланса производството на пшеница в света през 2017/18 г. ще възлезе на 742,2 млн.т, с 10,3 млн.т повече(!)
в сравнение с юлската прогноза на Съвета и само с 12 млн.т по-малко в сравнение с рекордния миналогодишен резултат.
Впрочем, последните информации от Русия показват, че настроенията там са още по-оптимистични и горната граница на
прогнозирания добив от пшеница вече се движи в диапазон 83–85 млн.т. Интересно е, че сред анализаторите с
оптимистичните прогнози е и обичайно консервативната и много авторитетна руска агенция SovEcon. SovEcon оповести
наскоро, че през 2017/18 г. общото производство на зърнени храни в Русия ще възлезе на 125, 2 млн. т, с 4,5 млн.т повече
в сравнение с 2016/17 г. Руските статистици обаче напомнят, че историческият връх в производството на зърно в страната
е бил регистриран преди разпада на СССР, през 1978 г. — 127,4 млн.т. Представителите на Съюза на руските
зърнопроизводители обаче са на мнение, че и този рекорд вероятно ще бъде подобрен през настоящия сезон.
Съгласно оперативните отчетни данни на Министерството на селското стопанство на РФ към 24 август в Русия са
реколтирани 46,3 на сто от засетите площи — 22,2 млн. ха, като общият добив от зърно възлезе на 83 млн.т (83,9 млн.т към
същата дата на 2016 г.). Реколтата от пшеница е прибрана от 15,1 млн. ха (54,1%) като при среден добив от 4,13 тона от
хектар са произведени 62,2 млн.т зърно.
Експортният потенциал на Русия през 2017/18 г. ще достигне рекордните 32,1 млн.т пшеница, в сравнение с 30,0 млн.т
очаквани през юли и 28,1 млн.т натоварени за износ през 2016/17 г. Оценката за износа на пшеница от Украйна е увеличена
с 2 млн. т, от 13,5 млн.т до 15,5 млн.т. Общият износ на пшеница от Русия, Украйна и Казахстан през 2017/18 г. ще достигне
рекордните 54,8 млн.т, в сравнение с 53,6 млн.т — 2016/17 г. и 50,3 млн.т — 2015/16 г.
Експертите от Международния съвет по зърното са на мнение, че агресивния износ на пшеница от черноморския регион
(преди всичко от Русия и Украйна) ще стесни пазарната ниша за ЕС. Прогнозата им за експорт на мека пшеница от ЕС през
2017/18 г. е редуцирана с 1 млн.т — до 27,4 млн.т (25,6 млн.т — 2016/17 г. и 32,6 млн. т — 2015/16 г.
Money.bg
√ Eвpoтo дoĸocнa нaй-виcoĸaтa cи цeнa cpeщy дoлapa oт янyapи 2015
Eвpoтo дocтигнa нoв вpъx cpeщy дoлapa в пoнeдeлниĸ, cлeд ĸaтo пaзapитe изпитвaт тpeвoгa oт въздeйcтвиeтo нa ypaгaнa
"Xapви" нaд иĸoнoмиĸaтa нa CAЩ, ĸaĸтo и зapaди peчтa нa пpeзидeнтa нa Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa в пeтъĸ, пpeдaвa
Rеutеrѕ.
Oбщaтa вaлyтa дocтигнa цeнa oт 1.1966 дoлapa - нaй-виcoĸoтo cи нивo oт янyapи 2015 г. Maлĸo пo-ĸъcнo тo зaгyби чacт oт
cтoйнocттa cи и cлeзe дo 1.1924 дoлapa.
Eвpoтo пoвиши цeнaтa cи c 1% oщe в пeтъĸ, cлeд ĸaтo Mapиo Дpaги, пpeзидeнт нa EЦБ, изнece peч нa ĸoнфepeнциятa в
Джaĸcън Xoл, в ĸoятo зaceгнa cвeтoвнaтa тъpгoвия и дpyги въпpocи, нo нe и цeнaтa нa oбщaтa вaлyтa.
"He cмятaм, чe oчaĸвaниятa нa пaзapитe, чe Дpaги щe пocтaви тoзи въпpoc в Джaĸcън Xoл бяxa ocoбeнo виcoĸи. Дopи и дa
гo бeшe нaпpaвил, eвpoтo вce пaĸ щeшe дa пoвиши цeнaтa cи", cмятa Macaфyми Ямaмoтo, глaвeн вaлyтeн cтpaтeг в Міzuhо
Ѕесurіtіеѕ.
"Peгиoн ĸaтo eвpoзoнaтa нe мoжe дa ce oплaĸвa oт cилнo eвpo, тъй ĸaтo имa oгpoмeн дeфицит, cтaбилнa иĸoнoмиĸa и нe e
зaплaшeн oт дeфлaция", дoпълни тoй.
Oчaĸвa ce oбщaтa вaлyтa дa ocтaнe cилнa, пoнe в ĸpaтĸocpoчeн плaн, ĸaтo инвecтитopитe щe ce фoĸycиpaт въpxy
Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa и възмoжнитe плaнoвe зa нaмaлявaнe нa пpoгpaмaтa зa изĸyпyвaнe нa дълг нa cpeщaтa пpeз
ceптeмвpи.
Cpeщy япoнcĸaтa йeнa дoлapът пoeвтиня c 0.2% дo 109.175 йeни. Швeйцapcĸият фpaнĸ дocтигнa eднoмeceчeн вpъx oт 0.9539
фpaнĸa зa дoлap, a пayндът пoнижи цeнaтa cи c 0.1 пyнĸтa дo 1.2884 дoлapa.
Дoлapoвият индeĸc нaмaля c 0.25% cpeщy ĸoшницaтa oт шecт ocнoвни вaлyти дo 92.501.
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