Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Дарик
√ Бизнесът поиска още облекчения за наемането на работници от трети страни
Работодатели поискаха отпадане или промяна на ограничението общият брой на граждани от трети държави, работещи
за местния работодател, да не надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение
български граждани. Искането беше представено по време на заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество от председателя на АИКБ Васил Велев и от заместник-председателя на БСК Димитър Бранков.
Според Васил Велев е необходимо заложеното ограничение да отпадне или да се увеличи от 10 на сто до 30 на сто. От БСК
подкрепят предложението на Велев, макар че имат по-скромни искания ограничението да се измени от 10 на 20 на сто от
средносписъчния състав.
Бизнесът аргументира предложенията с нуждите на пазара на труда. Поради неблагоприятните демографски тенденции,
на сто напуснали пазара на труда, влизат едва шейсет и трима, а пет -шест заминават за чужбина. Потребностите растат
във връзка с ръста на БВП и на индустрията, каза Васил Велев. Той заяви, че има огромен недостиг на човешки ресурси във
всички сектори. По думите му вчера са изнесени данни, че БВП би бил с четири милиарда по-голям, ако нямаше този
недостиг на човешки ресурси, а според данни на МВФ загубата или пропуснатата полза е още по-голяма- седем процента
по-малък БВП или 7 милиарда лева.
Работодателите посочиха, че в Румъния има цял завод с виетнамски работници.
√ Работодателите излизат на протест на 28 февруари
АОБР внесе в Столична община уведомление за протест на 28 февруари, съобщиха от организацията.
Докато слушаме бодряшки изказвания, как скокът на цените на електроенергията за бизнеса няма да се отрази на цените
на стоки и услуги, НСИ отчете вече ръст на потребителските цени за м. декември, заявяват работодателите.
На годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-голям е ръстът на цените на производител на
вътрешния пазар - 5,1 % общо за промишлеността.
И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран
напълно. В същото време, няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар.
свободен пазар на електроенергия.
Затова представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в
АОБР, чийто членове създават 86% от брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите в Република
България, и Национален синдикат „Защита“ внесоха в Столична община Уведомление за организираното протестно
шествие, което ще се проведе на 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. Независимост (Ларгото) –
Министерство на енергетиката – Народно събрание“.
ТВ Европа
√ Работодателите искат облекчения за наемането на работници от трети страни
Работодателските организации призоваха за облекчения при наемането на работници от трети страни. Те искат да се
промени ограничението в една фирма наетите граждани на държави извън Европейския съюз да не надвишават 10% от
броя на служителите, които са българи. Така, например, ако в дадена компания работят 100 български граждани,
служителите, които са от трети страни могат да бъдат не повече от 10. От АИКБ поискаха този праг да се вдигне на 30% или
изобщо да отпадне, а от БСК обявиха, че са съгласни да се увеличи двойно – от сегашните 10 на 20 на сто. Работодателите
настояват и срокът за издаване на разрешение за работа у нас на граждани от трети страни да се съкрати от 30 на 14 дни.
Предложенията бяха обсъдени по време на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.
Председателят на АИКБ Васил Велев напомни, че има огромен недостиг на човешки ресурси във всички сектори. Той изнесе
данни, според които БВП би бил с четири милиарда лева по-голям, ако имаше повече квалифицирани кадри. Според данни
на МВФ пропуснатите ползи са още по-големи и достигат 7 милиарда лева, тоест около 7% от брутния вътрешен продукт.
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News.bg
√ Работодателите искат отпадане квотите за работници от трети страни
На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъдиха Проект на промяна на Закона за
трудовата миграцията и трудовата мобилност.
С предложените промени се цели до 23 май 2018 г България да въведе в законодателството Директива на ЕС 2016/801 на
ЕП относно условията на влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване,
следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен.
В хода на обсъждането Васил Велев от АИКБ направи предложения за подобряване на режима заради неблагоприятните
демографски тенденции.
В сега действащия закон има ограничения от 10% на граждани от трета страна. За микропредприятията това на практика
прави забрана, отбеляза той.
"Трябва това да отпадне или работниците от трети страни да станат 1/3", добави Велев.
Димитър Бранков от БСК предложи 20% ограничения за граждани на трети страни.
Те предлагат в края на годината да бъде направено оценка на действието на Закона.
От КРИБ заявиха, че 10% наистина не е възможно за микропредприятията.
"Това, което не срещна подкрепа, е една промяна, свързана с процедурата на издаване на разрешение на министъра на
труда и социалната политика в случаите когато с предлагането на наемането на гражданите на трети държави, тяхната
квота надхвърля 10% от персонала. Предложението е тази норма да не е императивна, а да се съгласува, с оглед
нарастващите процедури и становища, искани от всички страни.", заяви след заседанието социалният министър Бисер
Петков.
√ Работодателите излизат на протест срещу поскъпването на тока
Работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР организират протестно шествие. То ще бъде
на 28 февруари 2018 г. преди обяд.
Началото на протеста е от "Пл. Независимост (Ларгото) през Министерство на енергетиката до Народно събрание.
"Докато слушаме бодряшки изказвания, как скокът на цените на тока за бизнеса няма да се отрази на цените на стоки и
услуги, НСИ отчете поскъпване на цените за декември 2017 г.", пишат от АОБР. Това поскъпване е мотивът за протестното
шествие.
На годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-голям е ръстът на цените на производител на
вътрешния пазар - 5,1 % общо за промишлеността.
И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран
напълно. В същото време, няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на
т.нар. свободен пазар на електроенергия.
БНР
√ Нови професии се добавят към списъка със специалисти, дефицитни на българския трудов пазар
Три нови професии се добавят към списъка с висококвалифицирани специалисти, които са дефицитни на българския
трудов пазар. За тях ще действа по-лесна процедура за внос на работници от трети държави, съобщи социалният министър
Бисер Петков.
Към досегашните професии от ИТ сектора по искане на бизнеса се добавят и инженерите в промишленото производство,
електроинженерите, инженер-химиците, съобщи министър Петков.
При тях работодателите няма да са задължени да провеждат така наречения пазарен тест.
Социалните партньори одобриха промени в Закона за трудовата миграция, които въвеждат изисквания на евродиректива,
но бизнесът поиска допълнителна либерализация при вноса на работна ръка от страни извън ЕС. Сред тях са намаляване
на сроковете за издаване на разрешителни два пъти, а не веднъж в годината, да се актуализира списъкът с дефицитни
професии, да се позволи поне една трета от персонала в предприятията да са чужденци, за сезонните работници също се
иска премахване на изискването това да е в рамките на една календарна година.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал: При зимния туризъм се прехвърля календарната година и не е
нужно да е това ограничение.
БНТ
√ Бизнесът поиска още по-лек режим при наемането на работници от чужбина
Три инженерни специалности влизат в списъка с недостигащи висококвалифицирани специалисти у нас, стана ясно след
днешното заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Поради тази причина се облекчава
назначаването на чужденци в тези професии. Бизнесът поиска още по-либерален режим при наемането на работници от
чужбина чрез промени в Закона за миграцията и трудовата мобилност. Синдикатите се обявиха против.
За повече информация вижте репортажа.
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Banks.dir.bg
√ Бизнесът поиска още чужди работници
Работодатели поискаха отпадане на ограничението общият брой на чужди граждани, работещи за местния работодател,
да не надвишава 10 % от всички заети
Искането беше представено по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от председателя
на АИКБ Васил Велев и от заместник-председателя на БСК Димитър Бранков.
На заседанието се разглеждат предложения за промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Според
Васил Велев е необходимо заложеното ограничение да отпадне или да се увеличи от 10 на сто до 30 на сто.
От БСК подкрепят предложението на Велев, макар че имат по-скромни искания ограничението да се измени от 10 на 20 на
сто от средносписъчния състав.
Бизнесът аргументира предложенията с нуждите на пазара на труда. Поради неблагоприятните демографски тенденции,
на сто напуснали пазара на труда, влизат едва шейсет и трима, а пет -шест заминават за чужбина. Потребностите растат
във връзка с ръста на БВП и на индустрията, каза Васил Велев.
Той заяви, че има огромен недостиг на човешки ресурси във всички сектори. По думите му вчера са изнесени данни, че
БВП би бил с четири милиарда по-голям, ако нямаше този недостиг на човешки ресурси, а според данни на МВФ загубата
или пропуснатата полза е още по-голяма- седем процента по-малък БВП или 7 милиарда лева. Работодателите посочиха,
че в Румъния има цял завод с виетнамски работници.
Предложенията за промени бяха представени от социалния министър Бисер Петков. Той уточни, че промените се правят
поради необходимостта до 23 май 2018 г. България да въведе в националното си законодателство изискванията на
европейска директива за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно
изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа
по програми "au pair" .
Glasove.com
√ Работодателите искат да наемат до 30% чужденци
Работодатели настояха да отпадне или да бъде променено ограничението общият брой на граждани от трети страни,
работещи за местния работодател, да не надвишава 10% от наетите по трудово правоотношение български граждани.
Искането беше представено по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от председателя
на АИКБ Васил Велев и от зам.-председателя на БСК Димитър Бранков.
Според Велев заложеното ограничение трябва да отпадне или да се увеличи от 10% до 30%. От БСК подкрепят това
предложение, макар че тяхната идея е процентът на наетите чужденци от трети страни да се увеличи от 10 на 20 на сто.
Работодателите мотивираха предложенията си с нуждите на пазара на труда. "Поради неблагоприятните демографски
тенденции на сто напуснали пазара на труда влизат едва 63-ма, а 5-6 заминават за чужбина.
Потребностите растат във връзка с ръста на брутния вътрешен продукт и на индустрията", каза Васил Велев. Той заяви, че
има огромен недостиг на човешки ресурси във всички сектори. По думите му вчера са изнесени данни, че брутният ни
вътрешен продукт би бил с 4 млрд.лв. по-голям, ако нямахме този недостиг на човешки ресурси, а според данни на МВФ
загубата или пропуснатата полза е още по-голяма - 7% по-малък БВП или 7 млрд.лв. Работодателите посочиха, че в Румъния
имало цял завод с виетнамски работници.
FrogNews
√ Работодатели пак искат облекчения за наемане на работници
Работодатели настояха да отпадне или да бъде променено ограничението общият брой на граждани от трети страни,
работещи за местния работодател, да не надвишава 10% от наетите по трудово правоотношение български граждани,
пише „Сега”. Искането беше представено по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество от
председателя на АИКБ Васил Велев и от зам.-председателя на БСК Димитър Бранков.
Според Велев заложеното ограничение трябва да отпадне или да се увеличи от 10% до 30%. От БСК подкрепят това
предложение, макар че тяхната идея е процентът на наетите чужденци от трети страни да се увеличи от 10 на 20 на сто.
Работодателите мотивираха предложенията си с нуждите на пазара на труда. "Поради неблагоприятните демографски
тенденции на сто напуснали пазара на труда влизат едва 63-ма, а 5-6 заминават за чужбина.
√ Работодателите на протест срещу поскъпването на тока
Работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР организират протестно шествие. То ще бъде
на 28 февруари 2018 г. преди обяд.
Началото на протеста е от ”Пл. Независимост (Ларгото) през Министерство на енергетиката до Народно събрание.
"Докато слушаме бодряшки изказвания, как скокът на цените на тока за бизнеса няма да се отрази на цените на стоки и
услуги, НСИ отчете поскъпване на цените за декември 2017 г.", пишат от АОБР. Това поскъпване е мотивът за протестното
шествие.
На годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-голям е ръстът на цените на производител на
вътрешния пазар - 5,1 % общо за промишлеността.
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И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран
напълно. В същото време, няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар.
свободен пазар на електроенергия.
В. Монитор
√ Бизнесът поиска и субсидираната електроенергия да се продава през борсата
Предприемачите подозират манипулация на цените от АЕЦ-а и ТЕЦ „Марица -2”
Бизнесът иска всички количества електроенергия, предназначени за свободния пазар, включително и от субсидираните
производители - американските тецове и веитата и когенерациите да се търгува на борсата. Това заяви по БНТ Васил Велев,
председател на Управителния съвет (УС) на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Той поясни за „Монитор”, че големи количества са продадени предварително от държавните централи АЕЦ-а и ТЕЦ
„Марица -2” и те сега излизат на борсата на по-високи цени, предлагани от търговците. По думите му не се знае за колко
време ще бъде изтъргувано това предварително купено количество. „Не знам и какви анекси подписват със стара дата”,
каза той. „Има такива сигнали. За това искахме да се изкарат на борсата и да няма търговия при неясни условия”, обясни
той. „Внесли сме в КЗК и сигнал. Написали сме къде са проблемите. Сметнали сме очевидните диспропорции и сме дали
алгоритъма как да получат тази информация, за да докажат твърденията”, поясни председателят на АИКБ. Той припомни
и случаи на борсата, на предварително договаряне за предстоящо предлагане и който има информация отива и купува,
защото е готов. Другите обаче не могат да реагират, защото сделката става за минути.
„Това е борсова манипулация и при търговия с акции санкцията е до 50 млн. лв. За енергията, където всички сме
потърпевши обаче санкцията е 200 хил. лв. и не за борсова спекулация, което е безумие. КЗК обаче има право да
санкционира и сега. Ще искаме в новия закон, който дава право на КЕВР да контролира търговията на свободния пазар да
се предвидят по-големи санкции от предлаганите.
Според Велев излизането на борсата на всички с дългосрочни договори за изкупуване по преференциални цени няма да
остави без средства Фонда за стабилност на енергийната система, в който всички потребители внасят такса „Задължение
към обществото”. „Тогава на борсата обаче ще има много продавачи и честна конкуренция. Сега няма пазар. На борсата
има само двама продавачи, които си определят на каква цена да излязат. 92% от енергията да свободния пазар се
осигурява от държавните централи и за това няма равновесие между търсене и предлагане, а административноспекулативно определено високо ниво, на което няма продажби.
Разликата между цените на платформите и борсата е 22%, а на нас фирмите търговците качват с още 22% или 30-40% и кой
колкото може. Има няколко търговци, които са привилегировани”, добави той.
Относно американските тецове Велев припомни позицията на АИКБ за разваляне на договорите с тях, защото в Европа
няма практика да се дава държавна помощ за замърсяващи производства. По думите му подобни субсидии в Унгария и
Полша отдавна са били спрени. „У нас тези централи получават 450 млн. лв. над пазара. Дори тези 5% за фонд сигурност
пак им се плащат от държавата. Те имат рентабилност над 50%, каквато я няма дори в търговията с оръжие”, добави той.
Велев припомни за едностранно увеличаване на цените от търговци за крайните клиенти. „Последните са имали договор,
сключен за 80 лв. за мегаватчас, а през декември им казват нова цена от 125 лв., което по-скъпо от цената на доставчик за
последна инстанция, за извънредна покупка, която е 124 лв. за мегаватчас, а търговецът иска 125. Министър Петкова не
вярва на тези факти, но аз имам писмата и офертите на търговците За това призовахме членовете на АИКБ, които ползват
ток ниско напрежение, временно да се върнат на регулирания пазар, което не е нормално, вместо да вървим към пълна
либерализация, както е в Европа.
БГНЕС
√ Работодателите излизат на протест на 28 февруари
АОБР внесе в Столична община уведомление за протест на 28 февруари т.г., съобщиха от организацията. Докато слушаме
бодряшки изказвания, как скокът на цените на електроенергията за бизнеса няма да се отрази на цените на стоки и услуги,
НСИ отчете вече ръст на потребителските цени за м. декември, заявяват работодателите. На годишна база цените на
хранителните стоки са нараснали с 3,6%.
Още по-голям е ръстът на цените на производител на вътрешния пазар - 5,1 % общо за промишлеността. И това е само
началото, тъй като ефектът от повишените цени на електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран напълно. В
същото време, няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар. свободен
пазар на електроенергия.
Затова представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в
АОБР, чийто членове създават 86% от брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите в Република
България, и Национален синдикат „Защита“ внесоха в Столична община Уведомление за организираното протестно
шествие, което ще се проведе на 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. Независимост (Ларгото) –
Министерство на енергетиката – Народно събрание“.
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Novа.bg
√ Работодателите излизат на протест на 28 февруари
Бизнесът е притеснен от скока в цените на електроенергията
Работодателите ще протестират на 28 февруари заради скока в цените на тока, съобщиха от ресорната организация. Те са
внесли уведомление за това в Столичната община, пише БГНЕС.
"Докато слушаме бодряшки изказвания как скокът на цените на електроенергията за бизнеса няма да се отрази на цените
на стоки и услуги, НСИ отчете вече ръст на потребителските цени за декември", заявяват работодателите.
"На годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-голям е ръстът на цените на производител на
вътрешния пазар - 5,1% общо за промишлеността", допълват работодателите.
Протестът ще се проведе на 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут: пл. "Независимост" (Ларгото) –
Министерство на енергетиката – Народно събрание, допълват от ресорната организация.
Cross.bg
√ Работодателите излизат на протест
Работодателски организации излизат на протест срещу цените на тока за бизнеса.
Протестът ще бъде подкрепен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара
(БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ), обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), чийто членове създават 86% от
брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите в Република България, и Национален синдикат
„Защита".
Те вече внесоха в Столична община Уведомление за организираното протестно шествие, което ще се проведе на 28
февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. Независимост (Ларгото) - Министерство на енергетиката Народно събрание".
Според работодателските организации вече е отчетен ръст на цените на стоки и услуги във връзка с повишените цени на
тока за бизнеса, като на годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%, а още по-голям е ръстът на цените
на производител на вътрешния пазар - 5,1 % общо за промишлеността. И това е само началото, според тях.
Actualno.com
√ Големите работодатели уточниха кога протестират за тока
От 10:30 часа сутринта до 12:30 часа на обяд на 28 февруари ще протече огранизираният от АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ,
обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) протест срещу по-скъпия ток на свободния
пазар, съобщават от АОБР.
Работодателите посочват, че са внесли официално в Столична община Уведомление за организираното протестно шествие.
То ще премине от площад "Независимост" покрай Министерството на енергетиката и ще приключи при Народното
събрание.
Според работодателските организации, има картел между АЕЦ Козлодуй" и ТЕЦ "Марица изток 2". Мнението на бизнеса
е, че за първите 9 месеца на 2017 година средната цена, постигната на собствените платформи за продажба на двете
държавни дружества, е 64,10 лв./МВтч, докато средната им цена през БНЕБ е 78,48 лв./МВтч. В това работодателите виждат
"координирано поведение". Припомняме, че собствените платформи за търговия на държавните дружества не трябваше
да бъдат вързани към платформата на Българската енергийна борса преди 1 януари, 2018 година.
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ не пропускат да кажат, че членовете им създават 86% от брутната добавена стойност в страната и
дават работа на 82% от наетите в България.
Epicenter.bg
√ Работодателски организации излизат на протест заради скъпия ток
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват за нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) e внесла в Столичната община уведомление за протест
на 28 февруари т.г.
На 28 февруари 2018 г., сряда, от 11.00 часа, в София ще се проведе протест под надслов „НЕ“ на далаверите в
енергетиката!“, съобщават от организацията на бизнеса на интернет страницата си.
За това са се договорили национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР – Асоциация
на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Протестът е подкрепен от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“
и синдикалните организации в участващите в протеста фирми.
Национално представителните работодателски организации призовават всички фирми, неправителствени организации и
граждани, които не одобряват наглото манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на
електроенергията, да се включат в протеста, се казва още в съобщението.
От работодателските организации подчертават, че в тях членуват фирми, изработващи 86% от брутния продукт на страната.
Те настояват за нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара.
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Информационна агенция „Блиц“
√ Скандалната истина за тока и цената му! Има нагло манипулиране на свободния пазар, категоричен е Васил Велев
„90% от количествата електроенергия на свободния пазар се продават от ТЕЦ "Марица-изток 2" и АЕЦ "Козлодуй" при
непрозрачни условия, непредлагащи открита и честна конкуренция“. Това каза в сутрешния блок на БНТ председателят на
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
„За нас това е нагло манипулиране на пазара и спекулативно повишаване на цените“, добави той. „Направихме две срещи
в Министерството на енергетиката, но там като че ли не могат да разберат каква им е задачата – открита и честна
конкуренция на пазарите на едро на електроенергия в полза на крайните потребители.
При нас нито е открита, нито е честна конкуренцията и въобще не е в полза на крайния потребител. Увеличението на цените
на свободния пазар няма никаква икономическа основа. За нас не остава друг начин да привлечем вниманието върху
проблема с един голям запомнящ се протест“, подчерта Велев.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ България е сред държавите от ЕС с най-висок дял на екологичните данъци и такси
Страната ни е на четвърто място с показател 9,3% и може скоро да се нареди сред страните, за които се счита, че
прилагат добри практики в сферата (дял над 10%)
България е на четвърто място в Европейския съюз (ЕС) по дял на екологичните данъци и такси от общите приходи от данъци
и такси, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.
Екологичните данъци и такси у нас – енергийни данъци и такси, данъци и такси за транспорт, данъци и такси за замърсяване
на околната среда и данъци и такси за ползване на ресурси, формират 9,6% от общите данъчни приходи на страната през
2016 г., показват данните.
Лидер е Латвия с 11,7%, следвана от Словения с 10,6% и Гърция с 9,8%. На пето място е Хърватия с дял на екологичните
данъци и такси от 9,3%, а шеста е Румъния с 9%.
Делът на екологичните данъци и такси от
общите данъчни приходи е най-нисък в
Люксембург – 4,6%, Германия – 4,8%, и
Франция – 4,9%.
Средно за ЕС нивото е 6,3%.
Делът на екологичните данъци и такси от
общите данъчни приходи на страните от
ЕС е един от индикаторите за
изпълнението на целите за устойчиво
развитие и ефективността на ползването
на ресурсите, отбелязва Евростат.
Съгласно възприетата пътна карта делът
на екологичните данъци и такси трябва да
бъдат повишени до над 10% в държавите,
където е по-нисък. Т.е. България има още
малко, за да настигне страните, за които
се счита, че прилагат добра практика в
тази сфера.
Що се отнася до размера на приходите от екологични данъци и такси, през 2016 г. в България той достига над 1,334 млрд.
евро спрямо 1,315 млрд. евро през 2015 г. и 1,167 млрд. евро през 2014 г.
Общо за ЕС приходите от екологични данъци и такси за 2016 г. са 364,398 млрд. евро.
Капитал
√ Борсовите компании през 2017 г.: Силен ръст на печалбите и приходите
Увеличеното вътрешно търсене и износът са основните причини за добрите финансови резултати
Миналата година се е оказала поредната успешна за българските публични компании. Първите публикувани отчети до
фондовата борса показват ръст на приходи и печалби, като последните при някои се удвояват. Повишеното вътрешно
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потребление и външно търсене са в основата на добрите резултати. Отчетите на борсово търгуваните дружества са първият
индикатор за случващото се в икономиката на корпоративно ниво. Добрата новина е, че растеж има в разнообразни
сектори като услуги, машиностроене и фармация.
От публикуваните дотук данни за по-големи борсови дружества се вижда, че преобладаващо растат печалбите, а при
повечето - и приходите. Например при куриерската "Спиди" продажбите се вдигат със 7%, а печалбата с 19%.
Производителят на радиатори "Корадо - България" почти удвоява печалбата, а оборотът се вдига с 30%.
Европейските пазари увеличиха и приходите, и финансовия резултат на "Софарма", нагоре с двуцифрени проценти са и
показателите на козметичната "Лавена".
Годината е била силна и за машиностроителите: приходите на "М+С хидравлик" - Казанлък, и ХЕС - Ямбол, растат с 1/5,
показват данните на "Стара планина холд". И кабелният производител "Емка" влиза в групата на удвоили печалбата си и
отчели силен ръст в продажбите.
Ръст на приходи и печалби има и при "Софарма трейдинг" и "ЧЕЗ разпределение", а "ЧЕЗ електро" излиза на внушителна
печалба от над 35 млн. лв. Има и компании като "Алкомет", които продължават да растат, но заради увеличението в цените
на суровините на световните пазари свиват маржовете си.
√ Българският бюджет става малко по-прозрачен
Оценката на страната се повишава с една точка до 66 от сто в международния Индекс "Отворен бюджет"
България отбелязва леко подобрение в оценка за бюджетна прозрачност, където достига 66 от сто пункта през 2017 г. За
две години разликата е едва един пункт нагоре, но от 2006 г. повишението е с 19. Това става ясно от доклад за
международния Индекс "Отворен бюджет", публикуван от International Budget Partnership (IBP) и "Индъстри уоч", които са
партньор на организацията в България.
Плюс за страната е, че предлага значителен обем информация за бюджета - от средносрочната фискална рамка до
изпълнението на консолидирания бюджет и състоянието на държавния дълг. Правителството обаче предоставя малко
възможности за участие на обществото в процеса - тук България получава едва 22 от сто точки. Подобрение може да се
отчете чрез създаването на механизъм за включване на граждани още при планирането на бюджета, препоръчват
експертите на "Индъстри уоч" по това перо.
Страната се позиционира на 21-во място през 2017 г. сред 115 държави, докато през 2015 е била на 18-o. Тогава обаче в
проучването са включени по-малко държави (102). Лидерите тази година са Нова Зеландия, Южна Африка и Швеция,
докато сред страните от региона челната позиция заема Румъния, следвана от България.

Индекс "отворен бюджет" 2017

Още информация
IBP разпределя държавите в класацията си на пет групи според оценката, която са получили. Лидерите са в групата, която
предлага "обширна" информация, а България се позиционира в долната категория - сред страните, които публикуват
"значителна" информация. Тук се взимат предвид всички документи в процеса, като всички са достъпни онлайн средносрочна фискална рамка, проектобюджета, документите по самия бюджет, както и месечните и годишните отчети
по изпълнението на бюджета и състоянието на държавния дълг. България получава 66 точки за прозрачната процедура, но
оценката може и да се подобри.
"Страната може да постигне бърз напредък, като публикува информация и анализи, изготвяни за вътрешна употреба, като
съкрати срокове за разпространяване на данни и отчети и улесни достъпа чрез избягване на практики за публикуване на
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бюджетна информация в множество отделни документи", отбелязват от "Индъстри уоч". Друга препоръка е изготвянето
на кратки и разбираеми резюмета на бюджетните документи на всеки етап от процеса - т.нар. граждански бюджети.
Трябва повече гражданско участие
Повечето правителства по света не създават възможности за гражданско участие в бюджетния процес и България не е
изключение от тази тенденция - тук страната получава едва 22 точки от сто. Оценката е над средната за света (12) и над
тази в други страни от региона, но остава слаба. Включването на гражданското общество още при планирането на бюджета
може да подобри резултата. "Допълнителен ефект ще има и даването на повече възможности за граждани да правят
предложения към одитната програма на Сметната палата", препоръчват от "Индъстри уоч".
Ограничен надзор
Слабо е представянето на България и по отношение на контрола от страна на законодателната власт, като особено ниска е
оценката на надзора по време на самото изпълнение на бюджета. "Като положителна стъпка може да се отчете
създаването на фискален съвет, но той тепърва трябва да утвърждава своята роля", считат експертите. "Парламентът
обсъжда фискална политика едва след внасяне на проектобюджета на изпълнителната власт и не организира публични
експертни дискусии по доклада на Сметната палата за изпълнението на бюджета", допълват още те.
Непрозрачната практика
Въпреки относително прозрачната бюджетна процедура, практиката не може да се определи като такава. Така например
през януари, месец след приемането на бюджет 2018, бяха раздадени набързо 100 млн. лв. за заплати с цел да се потуши
недоволството на работещите в системата на МВР. Това вероятно ще наложи актуализация на бюджета, но това може да
се направи чак през есента с гласуването на бюджет 2019.
Друг пример е одобреният през декември втори милиард по спорната програма за саниране. Тъй като държавните
финанси излязоха на плюс от над 2 млрд. лв. към края на ноември, управляващите се опитаха да ги наместят с гласуване
на извънредни пари. За санирането уж имаше отделени средства, но те не бяха конкретно разписани в бюджет 2017. На
финала най-вероятно ще минат като инвестиционни разходи - перо, което се надценява при планирането на бюджета, а
впоследствие се използва като буфер.
News.bg
√ Одобрена е Актуализираната стратегия за устойчиво развитие на туризма до 2030 г.
Правителството одобри на Актуализирана стратегия за устойчиво развитие на туризма в България до 2030 г. и план за
действие към нея за периода 2017-2020 г.
Целта на стратегията е да осигури трайна конкурентоспособност на България като туристическа дестинация. Тя
представлява детайлизиран модел за развитие на туристическата индустрия, както и нужните управленски и
административни действия на пазара, които да осигурят устойчиво развитие на сектора в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план.
Актуализираната стратегия за устойчиво развитие на туризма е обезпечена с план за реализирането й до 2020 г. с
конкретни времеви параметри за изпълнение. Планът за действие позволява предприемане на конкретни действия и
мерки за стимулиране на устойчивия ръст в туризма.
Като резултат от прилагането на Актуализираната национална стратегия през 2030 г. отличителните характеристики на
България като туристическа дестинация са:
- туристическа дестилация с висококачествен туристически продукт, удовлетворяващ целевите потребители, с
конкурентоспособно съотношение между качество и цена;
- популярна туристическа дестинация за пътувания в четирите сезона, с добър имидж на туристическия пазар,
разпознаваема и предпочитана от българските и чуждестранните туристи;
- дестинация за устойчив туризъм - туризмът в България ще бъде сред водещите (структуро-определящи) сектори на
националната икономика, който използва ефективно ресурсите на страната за създаване на нарастващ национален доход
и добре платена трудова заетост, създава ресурси и условия за опазване и защита на околната среда и културноисторическото наследство, за социално благополучие на местните общности.
Към стратегията е разработен механизъм за мониторинг и оценка.
В.Монитор
√ При проекти до 30 хил. лева: Евросубсидии за фирмите срещу два документа
Кандидатите ще кликат по-малко с е-подписите
Фирмите ще подават по-малко документи при кандидатстване за европейски средства по програмата за иновации и
конкурентоспособност, обяви пред журналисти икономическият министър Емил Караниколов.
При подаване на документите онлайн не всички документи ще се подписват с електронен подпис. Опростяването дълго
време беше искана от бизнеса с цел улесняване на процедурата. Също така управителите няма да е необходимо да вадят
документи за липса на задължения от данъчната агенция. Документите ще се изискват от администрацията по служебен
път без участието на кандидатстващите, уточниха от Министерството на икономиката.
От министерството подготвят и друга радикална промяна, която в момента се обсъжда от управляващия орган на ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), научи „Монитор“ от друг източник. Микро, малки и средни предприятия ще
могат в бъдеще да подават само два документа при кандидатстване по някои от схемите по най-успешната до момента
европрограма. Кандидатите ще попълват заявление за участие и декларация, че фирмите им не са в несъстоятелност и
ликвидация. Така бюрокрацията за най-голямата част от бизнеса у нас ще бъде облекчена по определени процедури, по
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които ще могат да бъдат закупувани машини, издавани сертификати и патенти. Проектите, които ще бъдат подавани по
този начин, ще бъдат на стойност до 30 хил. лв.
Близо 500 млн. лв. е напредъкът по ОПИК до момента, каза министър Караниколов. Той добави, че Оперативната програма
се развива изключително добре. В контекста на утрешното неформално заседание на министрите, отговарящи за
конкурентоспособността, Караниколов заяви, че срещата е изключително важна по отношение на политическото
обсъждане на предложенията за обща индустриална политика в Европейския съюз.
БНР
√ За един месец излишъкът в хазната е намалял с повече от 1,5 млрд. лв.
С повече от милиард и половина лева е намалял излишъкът в хазната само за месец. Това става ясно от изпълнението на
бюджета за декември, публикувано от Министерството на финансите. Все пак годината завършва с излишък, който е
повече от 845 млн. лева.
През ноември преизпълнението в бюджета е било над 2,3 млрд. лева, но годината завършва с излишък от 845 млн. лева,
сочат данните на финансовото министерство. Оттам обясняват, че по-високите разходи през декември се дължат, от една
страна, на базовия ефект от увеличаването на пенсиите на два пъти през годината и второ - на субсидии и на разходи за
персонал. През последния месец на годината правителството разпредели сериозна сума под формата на трансфери и
субсидии. Само на едно от заседанията бяха отделени 700 млн. лева, основно за пътно строителство.
Към края на декември във фискалния резерв има над 10 млрд. лева. За януари от министерството прогнозират излишъкът
отново да надхвърли милиард.
√ Декемврийската безработица в България се понижи до 8-годишно дъно от 6,1% и се стабилизира в ЕС в 11-годишно
дъно от 8,7%
Нивата на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) и в частност в рамките на еврозоната се стабилизираха за
втори пореден месец в многогодишни дъна съответно от 7,3% и от 8,7%, като в същото време безработицата в България се
понижи до ново 8-годишното дъно от 6,1%, показват данни на Евростат. През декември безработицата в ЕС остана в
ноемврийското дъно от 7,3% (най-ниско ниво от октомври 2008 година) и далеч под нивото от 8,2%, достигнато преди
година (през декември 2016-а). Безработицата в еврозоната пък остана за втори пореден месец на ниво от 8,7% (най-ниска
безработица от януари 2009-а година) и с процент под нейното ниво от 9,7% година по-рано. Според европейската
статистика общо 17,961 млн. европейци, от които 14,137 милиона от еврозоната, са били без работа през последния месец
на миналата година, като спрямо ноември е отчетено понижение на безработните в ЕС със 165 хиляди, докато броят на
безработните в еврозоната се понижи в рамките на месец със 134 хиляди.
Спрямо декември 2016 година общият брой на безработните европейци е спаднал с цели 2,066 милиона, от които 1,536
милиона в рамките на единния валутен блок. Най-ниска безработица през декември 2017-а година е регистрирана в
Чешката република (безработица от едва 2,3%), следвана от Германия (3,6%) и Малта (3,6%), докато най-висока остана
безработицата в Гърция (ниво от 20,7%, но според данни за октомври 2017-а) и в Испания (16,4% през декември 2017-а).
През миналия месец общо 3,654 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка
безработица от 16,1%), като това представлява понижение на младежката безработица с 411 хиляди спрямо година порано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 18,0%. Ниската безработицата в еврозоната е добра
новина за ЕЦБ и за нейното решение да намали от януари наполовина размера на ежемесечните покупки на
еврооблигации до 30 млрд. евро (от 60 млрд. евро до края на 2017-а година).
В същото време обаче централните банкери продължават да се надяват, че добрият икономически растеж и намаляващата
безработица ще доведат в крайна сметка до нарастване на инфлацията към целевото ниво от 2 на сто. На този етап обаче
намаляването на хората без работа в еврозоната все още не води до значително увеличаване на заплащането на труда и
респективно до засилване на инфлацията. В потвърждение на това са и днешни предварителни данни на Евростат за
забавяне на инфлацията в еврозоната през януари до 1,3% от 1,4% през декември. Междувременно Евростат представи и
данни, според които безработицата в България през декември се понижи до 6,1% след нейната стабилизация на ниво от
6,2% през предходните три месеца и под ниво на безработица от 6,7%, отчетено точно преди година (през декември 2016а). Това е най-ниската безработица в нашата страна от февруари 2009-а година насам, когато тя беше на ниво от 5,9 на сто.
По този показател нашата страна се нарежда на 9-о място сред членове на Европейския съюз с най-ниска безработица и е
една от 15-те страни - членки с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.
През декември 2017-а година общо 209 хиляди българи са били без работа спрямо 210 хиляди месец по-рано и 217 хиляди
безработни точно преди година (през декември 2016-а), показват днешните данни на Евростат. По този начин броят не
безработните българи стабилизира недалеч от тяхното многогодишно дъно от 208 хиляди, отчетено през септември 2017а (най-малко безработни от януари 2009 година насам, когато техният брой беше точно 200 хиляди). Нивото на младежката
безработица в България се понижи през декември до 12,3% от 12,4% през ноември и спрямо 14,9% година по-рано, като
за пети пореден месец общо 24 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били без работа спрямо 24 хиляди
безработни и в края на 2016 година. Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата
страна се понижи през декември до 5,8% от 5,9% през ноември и спрямо 6,4% година по-рано, докато безработицата сред
мъжете стабилизира за втори пореден месец на ниво от 6,4% спрямо 6,9% през декември 2016 година.
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В. Дума
√ Пампорово с най-много данъчни нарушения от зимните курорти
Пампорово е курортът с най-много фискални нарушения през зимния сезон, а Банско е с най-малко, съобщиха от
Националната агенция по приходите (НАП). Денонощно продължава контролната кампания на НАП в зимните курорти в
цялата страна, като от началото й са извършени над 3000 проверки и наблюдения, съобщиха ще от НАП.
За пръв път през тази година неиздаването на касова бележка вече не е най-често откриваното данъчно нарушение, като
първенството се държи от несъответствието на наличните пари в каса с отчетените на касовия апарат. Общият брой на
нарушенията, открити от НАП от началото на зимния сезон в курортите, намалява до под 10% от проверените, отчитат от
приходната агенция, като значителен принос за това има практиката на запечатване на обекти за данъчни нарушения за
срок до 1 месец.
Припомняме, че инспектори на НАП, съвместно с екипи от МВР, извършват скрити и явни наблюдения, инвентаризации на
наличните стоки и проверки за отчитане на оборотите от началото на туристическия сезон във всички зимни курорти. Следи
се и движението на стоки към хотели, ресторанти и други търговски обекти, като на постоянно наблюдение са подложени
също борси и тържища. Очаква се до края на зимния сезон в Боровец, Банско, Пампорово, Велинград и други курортни
селища да бъдат извършени още поне 5000 проверки, допълват от НАП. В кампанията участва и звеното за фискален
контрол, което освен движението на рискови стоки проверява и ползването на луксозни автомобили за лични нужди.
Profit.bg
√ Азиатските акции с ръст, но лихвите по щатския дълг крият рискове
Азиатските акции записаха леки повишения днес, възстановявайки част от изгубеното от началото на седмицата, но
нарастващите лихви по щатските държавни облигации може да се отразят на оптимизма на инвеститорите по отношение
на перспективите пред глобалния икономически растеж.
Федералният резерв на САЩ даде индикации за затягане на лихвената политика по-късно през годината и ревизира нагоре
прогнозата си за инфлацията по време на двудневната си среща, приключила вчера.
Това бе първата среща на Фед за 2018 г. и последната, в която участва Джанет Йелън като председател на централната
банка на САЩ. Тя ще бъде заменена на поста от Джером Пауъл на 3 февруари. Фед остави лихвите без промяна, както се и
очакваше.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.1% в ранната търговия, възстановявайки се бавно от отчетеното във
вторник понижение от 1.4%. Японският Nikkei също записа ръст за деня, нараствайки с 1.3% и отдалечавайки се от
достигнатото в предходния ден четириседмично дъно.
Фючърсите на S&P 500 нарастват с 0.4% в азиатската сесия, подпомогнати от 1.4% поскъпване в акциите на Facebook в
следборсовата търговия, след като компанията обяви солидни финансови резултати.
По-късно през деня се очакват отчетите на технологичните гиганти Apple, компанията майка на Google - Alphabet, и
Amazon.com.
Изнесените вчера данни също така потвърдиха доброто състояние на щатската икономика. От ADP обявиха, че частният
сектор е създал 234 000 нови работни места през януари, или с 49 000 повече от очакваното.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации, която е бенчмарк за кредитирането в световен мащаб, за кратко се
покачи до 2.754%, което бе най-високото ниво от април 2014 г. За последно лихвата бе на ниво от 2.725%.
На Уолстрийт вчера S&P 500 изтри записания по-рано през деня ръст и приключи почти без промяна на ниво от 2 823.81
пункта. Dow Jones Industrial Average отбеляза повишение от 0.28%.
По-голямата част от ръста на индекса дойде от поскъпването с 4.9% на акциите на Boeing, след като компанията обяви
солидни финансови резултати. Без помощта на Boeing индексът щеше да приключи деня с понижение от 0.18%.
Въпреки че нарастващите лихви по щатския дълг оказаха известна подкрепа за долара, щатската валута не можа да набере
инерция, тъй като инвеститорите се насочват към по-новата тема за ограничаване на стимулите в други икономики, като
еврозоната.
Еврото се търгуваше на ниво от 1.2420 спрямо долара, консолидирайки, след като на 25 януари достигна 3-годишен връх
от 1.2538. Доларът се разменяше срещу 109.33 йени, отстъпвайки от четиримесечното дъно от 108.28, достигнато в петък.
Британският паунд се търгува срещу 1.4200 долара, след като поскъпна с 5.1% през януари, което бе най-голямото месечно
повишение от май 2009 г. Цените на петрола тръгнаха нагоре, след пониженията от началото на седмицата. Фючърсите на
щатския лек суров петрол поскъпнаха с 0.1%, до 64.79 долара за барел в ранната търговия, след като преди това записаха
повишение от 7.7% през януари. Това бе и най-добрият месец за контракта от септември насам.
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