Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АИКБ БЕ ОТЛИЧЕН С ГРАМОТА ЗА АКТИВНА ПОДКРЕПА И СЪТРУДНИЧЕСТВО
През 2017 г. се навършват 20 години от създаването на Българската
асоциация на частните училища (БАЧУ) и 25 години от възраждането на
частното училищно образование в България.
По този повод, на заседание на НС на АИКБ председателката на
Българската асоциация на частните училища Мария Каменова връчи
грамота за активна подкрепа и сътрудничество на председателя на
АИКБ Васил Велев. Тя изрази благодарност към г-н Велев за
дългогодишното и ползотворно партньорството между АИКБ и
ръководената от нея организация, чиято мисия е да подпомага
успешното развитие на частните училища в България и утвърждаването
на обществения им авторитет.
Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) е учредена на
02.10.1997 г. Тя е най-представителната организация на частните училища, професионални колежи и детски градини в
България. БАЧУ обединява общо 55 частни училища, професионални колежи и детски градини и има статут на браншова
организация в частния училищен сектор.
Капитал
√ Вносът на специалисти от страни извън ЕС вече ще е по-лесен и по-евтин
Срокът на валидност на синята карта се увеличава от една на четири години, а таксата намалява
Бизнесът вече ще може да наема висококвалифицирани специалисти от държави извън ЕС при по-леки условия. Отпада и
ограничението те да са само от IT сектора. Това предвиждат промени в процедурата за получаване на синя карта, които
бяха приети на второ четене в зала като преходни разпоредби към Закона за МВР. Вече няма да е нужно чужденецът да е
извън територията на България, за да кандидатства за първоначален достъп или удължаване на срока на документа, както
беше досега.
Облекчават се и изискванията за сезонните работници. Ако досега визата за краткосрочно пребиваване в България не
даваше достъп до пазара на труда, сега ще може да бъде издавана и за сезонна заетост от 90 дни без прекъсване.
Промените
Ако досега синята карта можеше да се издава за една година, а след това да се подновява при наличие на основание, сега
първоначалната валидност е увеличена до четири години. В случай че чужденецът бъде нает за срок по договора под
четирите години, синята карта се издава за този срок плюс три месеца, както беше и досега.
Успоредно с по-дългата валидност депутатите приеха и по-ниска такса за издаване на документа – сумата, която
работодателят трябва да заплати за предоставяне и подновяване на картата, падна от 400 лв. на 100 лв. А за самите
чужденци облекчение е разрешението да са в България при кандидатстването. Досега в закона беше изрично посочено,
че трябва да са извън територията на страната.
Отпада и списъкът от професии, според който се внасят висококвалифицирани кадри. Идеята му беше вносът на
специалисти да става при облекчена процедура за сектори, при които има доказана липса на кадри. Досега за такава се
смяташе само IT индустрията, докато в други сфери беше нужно работодателят първо да докаже, че не може да намери
нужните хора с българско гражданство. С промените всички тези ограничения отпадат.
Кого засягат
Промените засягат работодатели, които търсят висококвалифицирани работници с диплома за висше образование. През
2016 г. са издадени общо 195 сини карти, а към края на август тази година – 125, според Агенцията по заетост в отговор на
запитване на "Дневник". Половината са за за специалисти от IT сектора, а останалите – за инженери и мениджъри.
Преобладават граждани на Русия, Украйна, Индия, Китай, Македония и САЩ.
В същото време обаче малките фирми няма да могат да се възползват от облекченията. В Закона за трудовата миграция и
мобилност се посочва, че заетите в дадена фирма, които са граждани на трети страни, не могат да надхвърлят 10% от общия
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брой на работещите. Тоест, ако една компания има 100 души персонал, може да наеме 10 души от трети страни. Но
микрофирмите с под 10 заети нямат право да наемат и един чужденец от страна извън съюза.
По-лесно ще могат да внасят служители и работодателите, които търсят сезонни работници. Причината е, че вече се
позволява на чужденци с виза за краткосрочно пребиваване в страната да работят тук. Максимално разрешеният срок е 90
дни. За първите осем месеца на тази година в България са подадени 571 декларации от работодатели за сезонна заетост
до 90 дни, с които са наети малко над 3.2 хил. чужденци, предимно украинци в туристическия сектор.
Реакциите
Още когато бяха предложени, промените срещнаха опозиция от страна на БСП и синдикатите с аргумент, че по този начин
се застрашава българският трудов пазар. Според тях една по-добра алтернатива бизнесът да си намери нужните кадри е,
като вдигне заплатите. Бизнесът обаче отдавна настоява процедурите по внос на работници да се улеснят заради все поизострящия се недостиг на специалисти в почти всички сектори.
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев
гласуваните облекчения ще увеличат броя на издаваните сини карти.
"Сега трябва да ускорим подписването на двустранни спогодби с Украйна, Молдова и Армения, където процедурите
вече са задвижени", коментира Велев. И допълва, че са нужни облекчения и за наемането на хора извън ЕС, които са
технически специалисти със средно специално образование, тъй като сектор машиностроене например също страда от
недостиг на кадри.
В. Монитор
√ ¾ от фирмите плащат бонуси за Коледа
Изкарваме празниците на спестявания, теглим по-малко кредити
3-ма от 4-ма собственици на фирми са готови да раздадат бонуси на работниците и служителите си преди коледните и
новогодишните празници, научи „Монитор“.
„Имайки предвид сегашната ситуация на пазара на труда и добрата година, която се очертава като ръст на
производството, продажбите и на БВП може да се очаква делът на фирмите, които ще раздадат бонуси да е по-високо
от миналата 2016-та, когато той беше над половината“, прогнозира за „Монитор“ Добрин Иванов, изпълнителен
директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Как се развива българската инфраструктура според новия доклад на ЕВБР?
Липсата на лесен достъп до инфраструктура е в състояние да затрудни значително компаниите
Тазгодишният доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за икономиките в преход е посветен на
предизвикателството на запазване на високия растеж, постигнат през последните няколко години от държавите от Източна
Европа и Централна Азия.
Тъй като мерките и политиките, които докладът включва, са прекалено многобройни, ще се спрем само на тези, които
касаят инвестициите в развитието на инфраструктура и тяхното влияние върху икономическото благосъстояние. Причината
е, че те са сред най-често предлаганите (и прилагани) инструменти на държавната политика, насочени към повишаване на
икономическия растеж, пише икономистът Адриан Николов от ИПИ.
Този тип мислене е до известна степен обосновано – както се посочва и в доклада, липсата на лесен достъп до добра
транспортна инфраструктура, водоснабдяване, електричество и телекомуникации е в състояние да постави значителни
пречки към разширяването на дейността на съществуващи компании и създаването на нови. По тази причина
подобряването им е сред ключовите цели на много правителства.
Докладът на ЕВБР посочва, че като цяло е трудно да бъде дадена обща и еднозначна оценка на състоянието на
инфраструктурата на всички страни в преход. Общото между тях е, че при всички значителна част от наличната
инфраструктура е наследена от социалистическия период и е все по-трудна за поддръжка. Най-големите разлики между
тях се наблюдават при достъпа до широколентов интернет и качеството на първокласните и магистралните пътища, а при
част от тях се наблюдават и проблеми с достъпа до чиста вода.
Общата оценка на качеството на инфраструктурата докладът дава през индекса на глобална конкурентоспособност на
Световния икономически форум. Повечето държави в обхвата му гравитират около средното и малко над средното ниво
на качество на инфраструктурата, но остават далеч зад развитите икономики.
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България в частност се нарежда на трето място в Югоизточна Европа и зад Гърция и Кипър, като през последните 10 години
е подобрила цялостната си оценка с една единица – от 3 до 4 от възможни седем, което поставя страната както над
глобалната, така и над регионалната средна стойност.
Повечето български фирми не определят проблемите в инфраструктурата като основна пречка пред развитието на
дейността си – под 5% биват възпрепятствани от проблеми в транспорта, а фирмите губят под 1% от годишните си продажби
в резултат на проблеми и прекъсвания на електрическата мрежа.
Що се отнася до структурата на необходимите инвестиции в инфраструктура, повече от 50% са от типа „настигащи
инвестиции“ (catch-up investments), а делът на инвестициите, които целят подкрепяне на бъдещо развитие, са по-малко от
10%. Според целта на инвестициите, ЕБВР смята, че над 70% от необходимите инвестиции в България са в транспортна
инфраструктура, а други 20% - в електроенергийна. Оценената нужда от инвестиции в ИКТ инфраструктура и
водоснабдяване е незначителна.
Трябва да се има предвид обаче, че реалният обем на необходимите инвестиции в инфраструктура е относително малък,
особено спрямо други държави, които попадат в обхвата на анализа. За периода между 2018 и 2022 г. ЕВБР посочва, че
България ще трябва да разходва приблизително 10% от БВП годишно за поддръжка и развитие на инфраструктурата си,
докато в държави като Молдова този дял достига над 40%.
Тъй като България постига много близки до средните резултати по почти всички изследвани параметри, с относително
голяма доза сигурност може да се твърди, че за страната важат и повечето от препоръките на доклада.
В най-общи линии, банката препоръчва ориентиране на инвестициите в инфраструктура към интегриране и връзки с
международни мрежи, които улесняват разширяването и свързването на бизнесите отвъд границите на националните
държави.
ЕБВР обаче и предупреждава, че публичните инвестиции най-вероятно далеч няма да са достатъчни за развитието на
качествена инфраструктура, и по тази причина част от нея следва да бъде резултат от частни инвестиции и публично-частни
партньорства.
Въпреки че връзката между подобряването на инфраструктурата и цялостното икономическо развитие е видима, една от
основните видими пречки при разгледаните държави са корупцията и липсата на прозрачност. Ако те не бъдат
преодолени, има риск от значително намаляване на положителните ефекти.
√ Горанов: Икономиката напредва, но инвестицията в човешкия капитал е закъсняла
За тази година вероятно ще достигнем 100 млрд. лв. БВП, очаква финансовият министър
Икономиката напредва с добри темпове, може и по-добре, но пропиляхме годините на прехода. Инвестицията в човешкия
капитал е закъсняла. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов на Четвъртото редовно отчетно-изборно
делегатско национално събрание на ГЕРБ, предаде БТА.
По думите на Горанов на ГЕРБ често се пада да управлява след кризи. Формулата на ГЕРБ и ОП е успешна, заявените ръстове
в икономиката са реалност. За тази година вероятно ще достигнем 100 млрд. лв. БВП, нещо нечувано при влизането ни в
ЕС, когато беше наполовина, посочи той.
Ръстът на потреблението е почти 5% и се очаква да расте. По думите му донякъде е вярна тезата, че ръстът на икономиката
се дължал на външни фактори. Важен фактор по думите му е връщането на доверието в управлението и държавността,
доверието в ГЕРБ.
Данъчната политика не трябва да бъде променяна и ниските данъци са отношението на управлението към управляваните,
каза Горанов.
Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че въпреки добрите резултати в икономиката, няма повод за спокойствие, нужно
е още, защото гражданите имат високи очаквания и защото страната трябва да достига останалите европейски държави.
Трябва да се продължи с политиките за модернизация на страната - административен апарат, образование, съчетано с
мерки за икономически растеж, заяви Дончев.
Важно е връщането на чувството за справедливост у гражданите - държавните институции да мерят с еднакъв аршин, смята
Дончев. Необходима ни е политическа среда, в която да се формулират адекватни послания, в която едно означава едно,
където лъжа означава лъжа. Нужно е да развием имунните сили в обществото и критичното мислене, отбеляза той.
През последните години постигнахме колосални успехи в местната власт, заяви Димитър Николов, зам.-председател на
ГЕРБ и кмет на Бургас. По думите му постигнат е максимумът по отношение на усвояване на средствата от европейските
фондове. Посещавайте по-често регионите в България, препоръча той на финансовия министър Владислав Горанов.
В София продължаваме да работим с бързи темпове, промяната в града е безспорна, заяви Йорданка Фандъкова, зам.председател на ГЕРБ и кмет на София. Темпото, с което работим е впечатляващо, каза още тя.
Техническа неизправност прекъсна видеоматериала за постиженията на ГЕРБ от създаването на партията досега.
√ Лихвената статистика и брутният външен дълг ще са във фокуса на седмицата
НСИ ще информира за бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите
през ноември
През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство, с цените
на производител в услугите и индексите на цените в селското стопанство.
В понеделник (27 ноември) Българската народна банка ще публикува лихвената статистика за октомври.
Националният статистически институт ще ни запознае какви са индексите на цените в селското стопанство през третото
тримесечие на тази година и ще даде оценка за тази година на индексите на цените в селското стопанство.
Във вторник (28 ноември) централната банка ще обяви данни за брутния външен дълг през септември.
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НСИ ще даде информация за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България за октомври.
В сряда (29 ноември) ще излезе статистическа информация с наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността,
строителството, търговията на дребно и услугите през ноември.
НСИ ще публикува данни за производството и доставките на енергийни продукти през септември.
В четвъртък (30 ноември) ще станат известни окончателните данни за миналата година на заетостта и разходите за труд.
НСИ ще обяви цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността за октомври.
В последния ден на ноември ще излязат годишните данни за миналата година за дейността на нефинансовите предприятия
във всички сектори.
НСИ ще обяви годишните данни за 2016 г. за промишлени продукти в натурално изражение по номенклатура ПРОДПРОМ
2016, окончателните данни за чуждестранните преки инвестиции, както и разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи.
В предпоследния работен ден на тази седмица ще излязат годишни данни, свързани с енергетиката за миналата година –
общ енергиен баланс и възобновяеми енергийни източници.
Статистиката ще припомни кои са били кризисните събития през 2016 г.
Ще станат ясни какви са приходите от дейността на строителните предприятия по видове строителство за миналата година,
продажбите на едро и дребно по групи стоки и търговските обекти за продажби на дребно.
НСИ ще информира за фискалните данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни
фондове" за миналия месец.
Ще излязат окончателните данни за 2016 г. за предприятията с нестопанска цел.
НСИ ще обяви структурната бизнес статистика за видовете финансови посредници – кредитни институции, застрахователни
предприятия и доброволни пенсионни фондове за 2016 г., както и окончателните данни за нефинансовите предприятия
през миналата година.
В петък (1 декември) националната статистика ще даде данни за цените на производител в услугите през третото
тримесечие.
Капитал
√ Открита е първата процедура за субсидии за ресурсна ефективност
Общо 71.6 млн. лв. е финансирането за малки и средни предприятия от преработващата промишленост
Малките и средните предприятия могат да получат безвъзмездно финансиране за проекти, с които да намалят
използването на суровини и да оползотворят отпадъците си. Първата процедура за ресурсна ефективност, която не
включва енергийна ефективност, по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за този програмен период
вече е открита. Тя е насочена към фирми от преработващата промишленост, които имат пет месеца да подготвят проектите
си и да кандидатстват. Общият бюджет е 71.6 млн. лв. (36.6 млн. евро). Максималната сума, която отделните проекти могат
да получат, е от 500 хил. лв. до 1.5 млн. лв. в зависимост от размера на предприятието.
Каква е целта
Целта на процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" е да
се увеличи оползотворяването на отпадъци и да се намали образуването им, както и да се свие изразходването на
суровини и материали. Проектите трябва да имат демонстрационен характер, т.е. като показват постигнатите резултати,
фирмите да привлекат и други предприятия да въведат подобни мерки и инициативи.
За да получат финансиране, проектите трябва да водят до внедряване на технологични решения и методи, които са
пилотни за България (т.е. прилагат се за първи път) и които представляват продуктова или производствена иновация. Те
трябва да водят до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да имат екологичен ефект. Важно
изискване е също проектите да имат потенциал за мултиплициране на резултатите, т.е. внедрените технологични решения
и методи да могат да се приложат и в други подобни предприятия, сектори и т.н. Когато проектите се изпълняват в
партньорство, те трябва задължително да представляват индустриална симбиоза, т.е. отпадъкът на едното предприятие
да представлява суровина за производството на другото.
Кой може да кандидатства
В процедурата могат да участват микро-, малки и средни предприятия от преработващата промишленост. Изключение е
допустимо, само ако проектът предвижда стартиране на нова дейност, която обаче трябва да бъде в преработващата
промишленост и да е пряко свързана със съществуващото им производство. Кандидатите трябва също да имат поне три
приключени финансови години, както и поне 120 хил. лв. приходи от продажби на продукция.
Същите изисквания важат и за партньорите с допълнението, че те могат да работят и във ВиК сектора, ако се занимават със
събиране и обезвреждане на отпадъци или рециклиране на материали. Всеки кандидат може да има само един партньор.
Какво се субсидира
Като начало проектите трябва да се основават на извършен одит за ресурсна ефективност на кандидата, който се прави
преди подаването на документите. Проектите трябва да включват внедряване на технологични решения и методи, които
да оптимизират производството и да намаляват използването на суровини, да намаляват или предотвратяват
образуването на отпадъци, да позволяват повторна употреба на произвеждания продукт и т.н. (елемент А). Задължително
е проектите да предвиждат и дейности по елемент В, които включват въвеждане на оборотни цикли за използване на
водите в производството, организиране на събития или публикации за мултиплициране на резултатите от проекта пред
организации с подобна дейност, където може да бъде въведена същата технология. Тук влизат и изготвянето на одит за
4

ресурсна ефективност на проекта, както и измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.
Дейностите по елемент Б са свързани с получаване на инженерно-технически консултации и са по преценка на кандидата.
Като допустими разходи по елемент А са определени разходите за машини, съоръжения и оборудване, както и за
придобиване на нематериални активи като права върху патенти, лицензи, ноу-хау, разработване на софтуер и т.н. Те трябва
да са най-малко 60% от общите разходи по проекта. По елемент В се допускат разходи за материални и нематериални
активи, свързани с въвеждането на оборотни цикли за използване на водите и др. Консултантските разходи по елемент Б
не могат да надвишават 20% от общите.
Срокът за изпълнение на проектите трябва да е до 20 месеца.
Финансиране
Общата сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 71.6 млн. лв. (36.6 млн. евро) и е разпределена по
видове предприятия. За микропредприятия са предвидени 10.7 млн. лв., за малки - 28.7 млн. лв., за средни - 32.2 млн. лв.
Минималната субсидия, която се отпуска за един проект, е 200 хил. лв., а таванът зависи от размера на предприятието 500 хил. лв. за микрофирми, 1 млн. лв. за малки и 1.5 млн. лв. за средни.
Субсидията по елемент А може да покрива до 70% от разходите при микро- и малките предприятия и до 60% при средните,
ако проектите се изпълняват извън Югозападния регион. За проекти в региона максималният интензитет на помощта е
съответно 45 и 35%. За консултантски услуги по елемент Б се осигурява до 50% субсидия за всички предприятия, а за
другите инвестиции и мултиплициране на резултатите по елемент В се покриват до 70%.
Оценка
Проектите, които преминат успешно проверката за административно съответствие и допустимост, ще бъдат подложени на
техническа и финансова оценка. Най-много точки - 33 от максимум 85, се предвиждат за показателите за
конкурентоспособност на предприятието и ефект от изпълнението на проекта. Това включва намаляване на количеството
използвани суровини при производството преди и след изпълнението на проекта, срока за откупуване на инвестициите и
повишаването на ефективността на производствените разходи. До 23 точки може да получат кандидатите за капацитет и
финансова стабилност преди изпълнението на проекта, където оценката се базира на това какви внедрени стандарти имат,
какви са маржът им на печалба, брутната добавена стойност, рентабилността на активите и съотношението на EBITDA към
общата стойност на проекта. Предвиждат се и до 25 точки за приоритизиране на проекти, ако те преминават към по-високо
ниво на управление на отпадъците или ако се отнасят до някои конкретни отпадъчни потоци (стъкло, хартия, метали,
пластмаса, дървесни отпадъци, гуми и др.). Предимство имат и проекти, които водят до намаляване на употребата на
опасни химични вещества или по-малко емисии, както и за тези, които се изпълняват във или около "Натура 2000".
Оценката за реалистичност на разходите носи 4 точки.
За да бъде класиран един проект, трябва да събере най-малко 51 точки, а финансиране ще бъде предоставяно според
класацията в низходящ ред.
Проектните предложения се подават електронно до 23 април 2018 г.
В. Сега
√ Пенсионните фондове управляват вече над 12 млрд. лв.
Средната натрупана сума за втора пенсия е 2792 лв.
Частните пенсионни дружества вече управляват близо 12.4 млрд. лв., като за една година активите им са се увеличили с
почти 2 млрд. лв. Това сочат последните данни на Комисията за финансов надзор към края на септември. Само
универсалните пенсионни фондове, където се осигуряват най-много хора - всички работещи в масовата трета категория
труд, родени след 1959 г., са минали вече 10 млрд. лв. За сравнение към края на м.г. активите на деветте универсални
пенсионни фонда бяха 8.9 млрд. лв.
В средата на ноември бяха обнародвани законовите промени, с които се затяга контролът върху инвестициите на
пенсионните дружества, като се разшири и дефиницията за свързани лица. Инвестициите в свързани лица са забранени,
но досега в КСО не бяха изброени всички хипотези за тях. Сега пенсионните дружества имат срок до ноември 2018 г. да
преразгледат инвестициите си според новите правила.
Според данните на КФН средната сума за втора пенсия, която е натрупана по индивидуалните партиди на осигурените в
универсалните фондове, е 2792 лв. към края на септември. Миналогодишния септември средната натрупана сума бе с 379
лв. по-малка. Реалните суми за всеки осигурен зависят изключително от това на какви доходи се осигурява човек и колко
дълго и често е правил вноски, но все пак обобщените от КФН данни дават общата картина. В универсалните фондове има
над 3.6 млн. партиди. Разбивката на тези данни според възрастта на осигурените показва, че хората в предпенсионна
възраст, които ще са първите с държавна и частна пенсия, имат средно по 3527 лв. Това са работещите на възраст 55-59
години, като близо 276 хил. са техните индивидуални партиди. Сумите по тях са се увеличили за една година със средно
474 лв. Тревожното за тях обаче е, че всъщност в закона не е уредена фазата на изплащането на вторите пенсии, което ще
започне масово през 2021-2022 година. Поредно правителство обещава да разпише правилата, за да може и самите
фондове да се подготвят със съответните резерви. И за поредна година срокът за законовите промени е краят на годината.
В същото време парламентът прие промени в Кодекса за социално осигуряване, с които даде нова отсрочка за хората в
предпенсионна възраст да прехвърлят втората си пенсия в НОИ. По принцип хората, на които им остават до пет години,
преди да навършат пенсионна възраст, имат право да прехвърлят еднократно втората си пенсия в НОИ и да получават само
държавната пенсия. Това обаче означава, че този срок вече е изтекъл за жените, навършили 56-57 г. С последните промени
всички могат да се прехвърлят от универсален фонд в НОИ, независимо на колко са години, до края на 2018 г.
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В професионалните фондове, където се осигуряват хората от първа и втора категория труд, има над 282 хил. партиди.
Средната сума по тях е стигнала 3647 лв. В третия стълб - доброволните пенсионни фондове, вече има над 611 хил. партиди.
Средната сума, която тези хора доброволно са решили да пестят за старини, е 1647 лв.
Макар да увеличават значително активите си, пенсионните дружества отчитат по-ниска печалба към края на септември,
сочат данните на КФН. Нетният им финансов резултат тази година е 56.7 млн. лв., а година по-рано е бил 60.5 млн. лв. Две
от деветте пенсионни дружества дори са на лека загуба. Намалението на печалбата на всички общо се дължи на това, че
разходите на дружествата са се увеличили, а приходите от собствената им дейност са намалели. От такси и удръжки
фондовете продължават да печелят все повече - към септември по това перо са спечелили с почти 11 млн. лв. повече от
миналата година, или общо почти 115 млн. лв. за деветмесечието. Приходите от управление на собствените им средства
са намалели с около 800 хил. лв. до 14.8 млн. лв.
В. Стандарт
√ Хазната губи 609 млн. от данъчни облекчения
609 млн. лв. е загубила хазната през 2016 г. заради съществуващите данъчни облекчения. Това се посочва в доклад за
данъчните разходи, изготвен от Министерството на финансите. Данъчните разходи всъщност са приходи, които хазната
губи, заради различни преференции като например по-ниски данъчни ставки, данъчни ваканции, ускорена амортизация,
пренасяне на данъчни загуби и други.
За 2016 г. в България са установени 40 броя данъчни разходи. Но само за 30 от тях има достатъчно информация за да бъде
определена стойността им. От тези 30 преференции хазната е загубила 609,8 млн. лв., което е 0,66% от БВП, и 2,27% от
всички данъчни приходи. За сравнение, държавите членки на ЕС с най-висок дял на отчетените данъчни разходи към БВП
са: Италия - 8,1%, Великобритания - 5,9% и Испания - 5,5%. Има страни, в които данъчните разходи достигат до 380 броя.
Това се дължи на факта, че у нас се използва подхода на ниски данъци, с които се облага по-широка база, докато в страните
с високи данъци има повече на брой облекчения.
Най-много хазната губи от облагането на фирмите с корпоративни данъци - 317,7 млн. лв. Оценените загуби от
преференциите при облагане с ДДС са в размер на 117 млн. лв. Те се дължат на намалената данъчна ставка от 9% за
настаняване в хотели. Загубите за хазната от преференциите в акцизите са 114,9 млн. лв., а от данъците върху доходите на
гражданите - 60 млн. лв.
Например от намаления акциз за природен газ, използван за гориво за отопление за стопански нужди и от нулевата
акцизна ставка за природен газ, използван от битови потребители, хазната губи 9,96 млн. лв. Загубите на бюджета от
облекчението за производство на домашна ракия са 776 хил. лв., а от нулевия акциз върху тока за бита - 20,97 млн. лв. От
намаления акциз за бира, произведена от независими малки пивоварни, хазната губи 2,86 млн. лв. От нулевия акциз върху
въглищата и кокса при продажбата им на граждани приходите в бюджета намаляват със 7,16 млн. лв. А от възстановения
акциз за дизела, използван от земеделски производители, загубите за бюджета са 72,59 млн. лв.
По отношение на данъка върху доходите на гражданите, облекчението за хора с намалена работоспособност струва на
хазната 25,24 млн. лв. Благодарение на облекчението за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
гражданите са спестили 4,1 млн. лв. Облекчението за дарения струва на бюджета 332,7 хил. лв., а облекчението за млади
семейства е оставило в джоба на хората, които изплащат ипотечни заеми за единствено жилище, 1,38 млн. лв. От
данъчното облекчение за деца бюджетът е загубил 1,298 млн. лв.
Преференциите в корпоративното облагане, от които могат да се възползват едноличните търговци, водят до намаляване
на приходите в бюджета с 4,56 млн. лв.
По отношение на корпоративните данъци най-големият разход на хазната идва от възможността за пренасяне на данъчни
загуби - 236 млн. лв. Като при корпоративните данъци има много облекчения, които не могат да бъдат оценени, като
например ускорената амортизация. От преотстъпването до 60% от корпоративния данък на земеделски производители
хазната губи 21,1 млн. лв. А от преотстъпването до 100% от корпоративния данък на предприятия, извършващи
производствена дейност в общини с висока безработица, приходите в хазната намаляват с 10 млн. лв.
За 2016 г. данъчните разходи с икономическа цел като насърчаване на инвестициите, производството и разкриването на
работни места са 526 млн. лв. А данъчните разходи, които имат роля на социално подпомагане за определен кръг от
граждани, са на стойност 83,75 млн. лв. По отношение на различните отрасли на икономиката най-много облекчения има
за туризма, заради по-ниската ставка на ДДС от 9% за настаняване в хотели. На следващо място е селското стопанство с
облекчения за 108,8 млн. лв. От общия обем на данъчните облекчения 496,1 млн. лв. са за фирмите, а за 113,6 млн. лв. са
за гражданите.
БНТ
√ Александър Манолев: България е на пето място в Европа по ръст на износа
По ръст на износа България е на пето място в Европа, икономическият ръст ще надмине 4%, което е двойно по-високо от
средната стойност за ЕС, има увеличен експорт и сериозен интерес за инвестиции в България. Това заяви зам.-министъра
на икономиката Александър Манолев в студиото на „Денят започва“. Според него България има всички белези за растеж
на икономиката, който се надява да се отрази в повишаването на доходите на хората.
Александър Манолев отбеляза, че от страните в ЕС България има най-голям износ към Германия и в частност към
провинция Бавария, а от страните извън ЕС най-голям търговски партньор остава Турция.
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Александър Манолев, зам.-министър на икономиката: Ръстът е сериозен с всички европейски пазари, главно защото
европейската икономика се развива по-добре от очакваното.
България отбелязва и ръст на добавената стойност в производството. Според обяснението на Манолев този ръст означава,
че българските компании са станали по-ефективни и със същия ресурс са произвели продукт с по-голяма стойност. Той
допълни, че ръстът в това отношение е забележителен.
Александър Манолев отбеляза, че по ОП Иновации и конкурентноспособност са заделени 2,4 млрд. лв. за българския
бизнес, като изпълнението на програмата е достигнало 65%. Според изчисленията му, на ден се изплащат по 500 хил. лв.
на ден по програмата.
Тя включва финансова помощ за повишаване на дигитализацията на компаниите, енергийната ефективност, за
оборудване. Стартъп компаниите също могат да кандидатстват по програмата.
√ 13-те милиарда лева в касите на българските фирми ще се окажат мит
Това става ясно от проверките на Националната агенция за приходите на компании, декларирали, че съхраняват над 1
милион лева в брой. Заради съмнения, че по този начин бизнесът укрива плащането на данък печалба и дивидент, НАП
даде срок на фирмите да извършат счетоводни корекции.
Близо 13 млрд лв. би трябвало да се намират в касите на фирмите, според техните данъчни декларации.
Истината е, че тези суми фактически е невъзможно да са там, тъй като всички пари в обращение в България, отпечатани от
БНБ, са приблизително 14 млрд.лв. т.е. няма как 98% от всички пари да са заключени в касите на фирмите.
Поради тези подозрения преди малко повече от 40 дни НАП тръгна по следите на милионите. Бяха проверени над 550
дружества, а хиляди други получиха предупредителни писма. Резултатът- значителна част от компаниите коригираха
финансовите си резултати и вече 3 млрд. излязоха на светло.
Върху тази сума фирмите платиха- 200 млн. разпределение на печалба и други 130 млн. - данък дивидент.
От приходната агенция напомнят, че след 1-ви януари подходът към фирмите, използващи фирмените каси за лични
нужди, ще се втвърди.
Росен Бъчваров, говорител на НАП: Ние дадохме възможност, шанс на компаниите доброволно да коригират финансовите
си резултати и една значителна част от тях го направиха. И нашият съвет е към компаниите, които все още имат
притеснения за техните касови наличности да направят това до края на годината. Да се свържат с НАП, да подадат
коригиращи документи и да внесят съответните данъци, защото виждането на НАП е, че през 2018-та единственото, което
ще се случва са инвентаризации, проверки и ревизии.
И още нещо заплашва фирмите, които не коригират счетоводно касовите си наличности. Върху всяка разпределена сума
над 10 хил.лв. ще баде наложена санкция от 30% заради нарушение на забрана за плащане в брой. А върху средствата,
раздадени на управителите за техни лични нужди, ще се наложи данък печалба от 5%.
В. Дума
√ Теменужка Петкова: ЕК може да ни глоби с 330 млн. евро
330 млн. евро може да бъде максималният размер на глобата по делото на Европейската комисия (ЕК) срещу "Булгаргаз",
"Булгартрансгаз" и Българския енергиен холдинг заради злоупотребата с господстващо положение на държавните
компании. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред БНР. Не успяхме да стигнем до споразумение
с ЕК и оттук нататък вариантът е забранително решение. Това забранително решение съдържа размер на глобата, която ЕК
ще определи. Тази глоба може да достигне до 10% от оборота на Българския енергиен холдинг. Максималният размер на
глобата би могъл да бъде 330 милиона евро. Много се надявам да не се стигне до този максимален размер, тъй като, както
и Комисията сама отбелязва в част от кореспонденцията, която имаме, това нарушение, е започнало от 2007 година и е
продължило до 2014 година, каза още Петкова.
На въпрос за изграждането на АЕЦ "Белене" тя каза, че решението трябва да се вземе Народното събрание. "Всичко е
въпрос на това какво ще реши българският парламент. Ние като изпълнителна власт ще изпълним решението", каза тя и
добави, че депутатите възможно най-бързо трябва да се запознаят с доклада на БАН за "Белене", а въз основа на този
доклад да се проведе дискусията и да се вземе решението.
News.bg
√ Европа страда от недостиг на ИТ специалисти според Мария Габриел
В Европа има голям недостиг на специалисти в сферата на информационните и комуникационните технологии. Недостигат
около 300 000 ИТ специалисти.
Това заяви европейският комисар по цифрова икономика и общество Мария Габриел по време на откриването на
националната програма "Обучение за ИТ кариера". Форумът е част от Европейската седмица на професионалните умения.
Според Габриел липсата на ИТ специалисти е голямо предизвикателство за Европа. За това все повече хора трябва да се
ориентират към този сектор.
Според анализ, представен от еврокомисаря, до 2020 година в Европа ще са необходими 500 000 ИТ специалисти.
Междувременно 40% от фирмите в сектора заявяват, че имат сериозни трудности при търсенето на такива специалисти.
"След 2020 година 90% от работните места ще изискват основни цифрови умения", обясни още Габриел. По думите ѝ към
днешна дата от активната работна сила в Европа само един човек на трима души притежава нужните качества за ИТ
специалист и отговаря на изискванията на фирмите.
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На форума присъстваше и министъра на образованието Красимир Вълчев. Той разясни, че в програмата са включени пет
професионални гимназии и четири висши училища. По думите му с програмата се цели разширяването на броя на
софтуерни специалисти у нас.
В рамките на тазгодишната програма ще участват 250 ученици, които са били избрани измежду 1 200 кандидатствали.
Предвижда се през следващата година обхватът на програмата да бъде разширен.
Самото обучение по програмата продължава 3 години. Учениците започват курса в 9 клас и го приключват в 11 клас.
Занятията ще се провеждат през почивните дни и ваканциите. Присъствието на курсовете е виртуално - те ще се провеждат
онлайн.
Fakti.bg
√ Николай Нанков: АМ „Хемус“ е приоритет
Изграждането на Автомагистрала „Хемус“ ще бъде приоритет не само на сегашното правителство, но и на следващото.
Това заяви в предаването "Беновска пита" министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. По
думите му в годишния бюджет за пътна маркировка са предвидени 22 милиона лева.
"За 6 месеца от управлението ни в настоящия мандат на кабинета „Борисов 3“ стартирахме инфраструктурни проекти за
над 1 млрд. лв. и сме на финала на въвеждането на ТОЛ системата като най-справедлив вариант за заплащане на пътни
такси", посочи Нанков.
Той съобщи, че до 2-3 седмици може да започне процедурата по изграждане на ТОЛ системата. Министърът на
регионалното развитие и благоустройството коментира и зачестилите у нас катастрофи. "Поредният случай при Атия е при
знак за пешеходна пътека и ограничение от 60 км/ч.
И в Микре, където участъкът бе рехабилитиран, имахме 11 жертви за 2 дни. Неправилно изпреварване, несъобразена
скорост - причините са комплексни, няма добър синхрон между съответните институции и министерства", посочи Нанков.
Министърът сподели още, че при Атия е имало сигнал от 2014 г. за изграждане на пешеходен надлез. "В момента го
проектираме, той ще бъде изграден", увери той.
В. Земя
√ Храните продължават предколедно да поскъпват
Цените на хранителните стоки на едро се повишават тази седмица с 0.42 процентни пункта, отчита Държавната комисия
по стоковите борси и тържищата. Оранжерийните домати се продават по 2.03 лева за килограм. Оранжерийните
краставици поскъпват с 4.8% до 2.20 лева средно за килограм. Картофите поскъпват с 1.8 на сто и се търгуват по 0.58 лева
за килограм на едро. Морковите се продават по 0.67 лева за кг, а зелето — по 0.55 лв./кг на едро. Зелените чушки поскъпват
с 2.4% до 1.27 лв./кг, а цената на червените чушки се вдига с 4.4 процента% до 1.88 лева за килограм. Ябълките се продават
по 1.25 лв./кг. Цената на лимоните се понижава с 4.3% до 2.47 лева. Портокалите поевтиняват с 12.8 на сто до 1.43 лева за
килограм на едро. Мандарините се продават по 1.70 лв.кг. Кравето сирене поскъпва с 0.5 на сто и се продава по 6.13 лв./кг;
кашкавалът тип “Витоша“ — по 10.55 лв./кг. Олиото се купува по 1.96 лева за литър. Каймата поскъпва с 1.7 на сто и се
търгува по 4.77 лева за килограм. Цената на пакетче краве масло от 125 грама се повишава с 0.5% до 2.25 лева за брой.
Пилешкото замразено месо поскъпва с 1.6 на на сто се продава по 3.86 лева за кг на едро. Захарта се търгува по 1.37 лв./кг.
Цената на брашното тип “500“ се вдига с 1.2 на сто до 0.83 лева за килограм. Зрелият фасул се купува средно по 3.37 лв./кг.
Яйцата се продават по 0.29 лева за брой на едро в края на седмицата.
Sinor.bg
√ Купувачите приемат продажната цена на пшеницата на борсата само при доставка до склад
Обзор на Софийска стокова борса АД за 22-24 ноември 2017 година
През седмицата цените на повечето зърнени контракти претърпяха леки флуктуации и останаха сравнително стабилни. В
Чикаго цената на пшеницата се повиши с 44 цента до 155,28 щатски долара за тон, във Франция трендът е същият с плюс 1
евро до 163 евро за тон, в Русия котировките са с минус 2 до 192 щд./т., а в Украйна понижението е с 3 долара до старата
цена от 192 щд./т. При царевицата след лекото поевтиняване сега цените отидоха нагоре – в САЩ плюс 3 долара до 157
щд./т., в Будапеща – с 1,50 долара до 173,50 щд./т., а в Русия – с 1 до 166 щд./т. Рапицата този път единодушно поевтиня и
в Евпорейския съюз /Еuronext/ с 4,75 евро до цена от 374,25 евро/т., и в Украйна с 4 долара – 436 щд./т.
В Ротердам нерафинираното слънчогледово олио слезе с 5 долара до 785 щд./т., а рафинираната захар в Лондон леко
поскъпна с 0,90 долара до 394,80 щд./т.
В кръг "Зърно" на "Софийска стокова борса" АД хлебната пшеница до склад на купувача се търсеше на 315 лева за тон,
продавачите предложиха същите 315 лв./т., но от място. Фуражна пшеница се предлага на 300 лв./т., биологично
сертифицираната е на 520 лв./т., за нея купувачите оферират 400 лв./т. При маслодайния слънчоглед търсенето за
биологично сертифициран остава на 800 лв./т., предложенията леко се понижиха до цена от 1 050 лв./т. Има и търсене на
маслодаен слънчоглед с високи показатели на 580 лв./т. Всички цени са без ДДС.
В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат стабилни, търсене има за овес насипно,
захар и каменна сол.
В кръг „Нехранителни стоки” на ССБ АД търговците са доста активни - продадоха се дизелово гориво на 1 626 лева за
хиляда литра, газьол за ПКЦ в диапазона 1 608 – 1 618,71 лв./хил. л. Имаше и сделки за природе газ метан без акциз на 1
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365,10 лева за хиляда кубически метра. Реализираха се и покупки на отпадъчни метали и сплави– за месинг на 2 900 лв./т.,
за мед на 4 010 лв./т., за алуминий на 1 280 лв./т. и за железни сплави на 230 лв/т.
Money.bg
√ Πeтpoлът ce тъpгyвa paзнoпocoчнo. Bъв фoĸyca e cpeщaтa нa OΠEK
B пoнeдeлниĸ цeнaтa нa пeтpoлa мapĸa Вrеnt e cтaбилнa, дoĸaтo aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ пoeвтинявa cлeд cилнoтo
пocĸъпвaнe пpeз пpeдишнитe няĸoлĸo cecии дo мaĸcимaлнo зa двe и пoлoвинa гoдини.
Cтoйнocттa нa янyapcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa cпaдa c 2 цeнтa - дo $63,84
зa бapeл. Πpи зaĸpивaнe нa тъpгoвиятa в пeтъĸ тeзи ĸoнтpaĸти бяxa пocĸъпнaли c $0,31 (0,49%) - дo $63,86 зa бapeл.
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸaтa мapĸa WТІ c дocтaвĸa пpeз янyapи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce
пoнижaвa c 25 цeнтa - дo $58,7 зa бapeл. B ĸpaя нa пeтъчнaтa cecия cтoйнocттa мy ce бe пoĸaчилa дo $58,95 зa бapeл.
Πpeз минaлaтa ceдмицa пeтpoлът copт Вrеnt пocĸъпнa c 1,8%, a цeнaтa нa WТІ cĸoчи c цeли 4%.
Πoддpъжĸa нa пaзapa пpeз минaлaтa ceдмицa oĸaзaxa дaннитe зa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ и глaвнo нoвинитe oĸoлo
aвapиятa нa тpъбoпpoвoдa Кеуѕtоnе, oтгpaничилa дocтaвĸитe нa пeтpoл oт Kaнaдa дo aмepиĸaнcĸитe пpepaбoтвaтeлни
зaвoди.
Πpeз тaзи ceдмицa във фoĸyca нa инвecтитopитe e зaceдaниeтo нa yчacтницитe в cпopaзyмeниeтo OΠEK+ зa cъĸpaщaвaнe
нa пeтpoлния дoбив. B пeтъĸ cтaнa яcнo, чe Pycия пo пpинцип пoдĸpeпя yдължaвaнe нa cpoĸa зa дeйcтвиe нa пaĸтa дo ĸpaя
нa 2018 гoдинa.
Πoтвъpждaвaнeтo oт cтpaнa нa Pycия, чe cтpaнaтa - eднa oт гoлeмитe пpoизвoдитeли и изнocитeли нa пeтpoл, e гoтoвa зa
пpoдължaвaнe нa cпopaзyмeниeтo, нaмaлявa вcяĸaĸви oпaceния, чe тo нямa дa ce ocъщecтви, cмятaт aнaлизaтopи,
цитиpaни oт МаrkеtWаtсh.
Profit.bg
√ Азиатските акции поевтиняват, еврото с двумесечен връх
Азиатските акции изтриха спечеленото по-рано през деня и отстъпват от 10-годишния си връх, на фона на пониженията на
пазарите в Китай и Южна Корея. В същото време еврото поскъпна до двумесечен връх спрямо долара.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна в началото на сесията, след като в петък индексите на Уолстройт записаха
повишения, но за последно се търгуваше с понижение от 0.65%.
В четвъртък индексът се повиши до най-високото си ниво от 2007 г.
Южнокорейският индекс KOSPI днес бележи понижение от 1.3% след спад в цените на технологичните компании, породен
от доклад на анализатори, според който “супер цикълът” при чиповете скоро ще започне да отслабва. Най-голям бе спадът
в цената на акциите на Samsung Electronics.
Ръстът при акциите на технологичните компании повиши S&P 500 и Nasdaq до рекордни нива в петък, но наблюдатели
отбелязаха, че търсенето за технологични продукти, като полупроводници, ще намалее.
Шанхайският основен индекс записа спад от 0.7%, достигайки до тримесечно дъно.
Акциите в Китай вече бяха поставени под натиск, след като миналата седмица инвеститорското доверие бе разклатено от
мерките на правителството за ограничване на финансовите рискове и спада на пазара на облигации.
Японският индекс днес изтри първоначалното си повишение и бележи спад от 0.3%.
При валутите еврото се търгува почти без промяна на ниво от 1.1922 долара, след като преди това достигна 1.1946, което
бе най-високото му ниво от 22 септември.
Еврото също така бе подпомогнато от съгласието, което Социалдемократите в Германия дадоха в петък за възобновяване
на преговорите за съставяне на коалиционно правителство с канцлера Ангела Меркел.
Политическата несигурност в Германия, която произтича от неуспеха на Меркел да сформира правителство, обезцени
еврото в началото на миналата седмица.
Силното евро задържа доларовия индекс, който следи представянето на долара спрямо шест други основни валути, на
нивото от 92.805, недалеч от двумесечния минимум от 92.675 пункта, достигнат в петък.
Доларът се обезцени с 0.15%, до 111.375 йени.
Австралийският долар поевтиня с 0.3%, до 0.7597, след като нарасна с близо 0.75% в предходната седмица.
Новозеландският долар поскъпна с 0.1%, до 0.6855 щатски долара, възстановявайки част от загубите от петък.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха до 2.5-годишен връх от 59.05 долара за барел. Затварянето на
петролопровода между САЩ и Канада породи опасения около доставките, а перспективите за продължаване на
ограниченията в производството от страна на ОПЕК също подкрепиха суровината.
Въпреки това цената на щатския лек суров петрол губи 24 цента, до 58.71 долара за барел, докато петролът от сорта брент
поевтиня с 6 цента, до 63.80 долара за барел.
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