Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българско национално радио
√ Васил Велев: Заради добавката за стаж младият учен и чистачката в БАН взимат еднаква заплата
Заради добавката за прослужено време, чието премахване се обсъжда, заплатата на млад учен и на хигиенист в БАН ще
бъде една и съща - така Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, защити премахването на
добавката за стаж в дискусия в предаването "12+3":
Ние считаме, че тя трябва да се премахне и предвид прекомерния ръст на минималната работна заплата, защото точно в
резултат на тази добавка в БАН например се получава този ефект младите учени и възрастните хигиенисти, чистачки и
портиери да получават едно и също възнаграждение. Заплатата на чистачката и на учения ще бъде една и съща.
Тази добавка е остатък от миналото, по своя характер е дискриминационна спрямо по-младите при по-малък трудов стаж,
една и съща длъжност, една и съща основна заплата, един и същи труд и един и същи принос, подчерта Велев:
Не винаги белите коси са признак на компетентност, пример за това е IT секторът.
Васил Велев допълни, че в частния сектор има възможности този негативен ефект да бъде неутрализиран.
Президентът на КТ „Подкрепа“Димитър Манолов защити съхраняването на добавката за стаж и обясни, че няма значение
откога съществува тя:
И аз не знам откога съществува. До какъв извод ще доведе това откога съществува? Ако е нещо отпреди 30 години значи
е нещо старо, гадно, комунистическо и трябва да се махне, така ли? Такава логическа схема ли следваме?
Не мога да разбера докога ще се движим в тази посока непрекъснато да взимаме нещо на хората и това да се счита за
голямо реформаторство и непрекъснато да се бием в гърдите с неща, които тормозят хората. Ако доходите са нормални,
тогава може да стане и анахронизъм, но когато доходите са такива каквито са, нито лев върху заплатата не е анахронизъм.
Според финансиста Мика Зайкова, работодателите и министър Горанов заблуждават обществото, защото добавката за
прослужено време не е за трудов стаж въобще, а за професионален опит в една и съща професия и именно тази добавка
отчита индивидуалния професионализъм и квалификацията и елиминира шуробаджанащината:
Това е добавка за професионален опит и за наличие на квалификация. У нас това се неглижира и затова сме на този хал...
Тази добавка не е комунистическа, тя е от 20-те години на миналия век, когато за комунизъм не е ставало дума, допълни
Зайкова. Според нея, при ниското ниво на доходите в България това е единственото, което влияе върху увеличаването на
работната заплата. Зайкова подчерта, че тази добавка не се получава цял живот, защото в условията на тежка безработица
хората сменят не само работните си места, но и професията си.
Според експерта, става дума за цената на труда и никой у нас не иска да говори за това да се определи цената на труда –
за всеки тип професия, за час, за ден, седмица, месец:
В България трудът е все още по тодорживковски, каквото има работодателят "на джоб и на сърце".
Повече за експертните позиции по темата - в звуковия файл тук.
Телевизия Европа
√ Председателят на АИКБ Васил Велев: Реформата в МВР е без алтернатива
Реформата в МВР е без алтернатива, предупреди в Сутрешния блок на ТВ „Европа” председателят на АИКБ Васил Велев по
повод последните събития в сектора на сигурността. Припомняме, че след новия кръг преговори между управляващите и
синдиката на МВР вчера, протестиращите постигнаха всички свои синдикални цели: 20 заплати при пенсиониране, 2%
добавка към заплатата за прослужено време всяка година, по-голям брой дни годишен отпуск.
Работодателите обаче са категорични, че реформата в сектора е без алтернатива, тъй като системата е префинансирана, а
резултатите от работата на служителите – твърде ниски!
Видеото може да видите тук.
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Вестник Банкеръ
√ АИКБ ще си сътрудничи с канадска асоциация
Асоциацията на индустриалния капитал в България сключи Споразумение за сътрудничество с Канадско-българският
бизнес съвет. Подписите си под документа сложиха председателят на АИКБ Васил Велев и "златният" партньор и почетен
член на Управителния съвет на КББС Дьони Льоклер. Споразумението е предпоставка за взаимодействие между двете
организации, но конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.
Рамковото споразумение има широк обхват и основно визира 5 насоки. Първата е за осъществяване на износ от
предприятията-членове на АИКБ в Канада. На второ място се нарежда осъществяването на инвестиции на територията на
България от канадски предприятия. Подготовката и реализацията на съвместни проекти в трети страни, е третата основна
насока, а четвъртата е за научно-техническо сътрудничество. Последно, но не последно място е организирането на
съвместни форуми, сред които конференции, семинари и медийни кампании.
Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на съвместни дейности в областта на бизнес
представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови контакти между членовете на двете страни.
Освен това реализацията на постигнатата договорка се оценява като полезна и за двете страни.
Припомняме, че Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел. Тя е правно учредена на през
1996година, а нейната мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит. Освен това и да осъществява
икономическото сътрудничество между България и Канада.
akcent.bg
√ АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет
На 9 ноември 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Канадско-българският бизнес съвет
(КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев и г-н Дьони Льоклер, „златен“
партньор и почетен член на УС на КББС, подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и
основно визира:
 осъществяване на износ от предприятията-членове на АИКБ в Канада;
 осъществяване на инвестиции на територията на Република България от канадски предприятия;
 подготовка и реализация на съвместни проекти в трети страни;
 научно-техническо сътрудничество;
 организиране на съвместни форуми - конференции, семинари, медийни кампании и други.
Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и КБСС. Конкретните параметри на
сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.
И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумение, което се
оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на
съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови
контакти между членовете на двете страни.
*****
Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996. Неговата
мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество между
България и Канада. Неговите основни дейности са:
 предоставяне на членовете на навременна и актуална информация на пазара, законите и подзаконовите
нормативни актове в България;
 организиране на търговски и/или проучвателни мисии;
 организиране на стажове, курсове и специализации по бизнес администрация съответно на българи в Канада и на
канадци в България;
 организиране на българо-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми);
 поддържане на сътрудничеството с нашите партньори в България.
sliven.net
√ АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет
На 9 ноември 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Канадско-българският бизнес съвет
(КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев и г-н Дьони Льоклер, „златен“
партньор и почетен член на УС на КББС, подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и
основно визира:
- осъществяване на износ от предприятията-членове на АИКБ в Канада;
- осъществяване на инвестиции на територията на Република България от канадски предприятия;
- подготовка и реализация на съвместни проекти в трети страни;
- научно-техническо сътрудничество;
- организиране на съвместни форуми - конференции, семинари, медийни кампании и други.
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Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и КБСС. Конкретните параметри на
сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.
И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумение, което се
оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на
съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови
контакти между членовете на двете страни.
*****
Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996. Неговата
мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество между
България и Канада. Неговите основни дейности са:
- предоставяне на членовете на навременна и актуална информация на пазара, законите и подзаконовите нормативни
актове в България;
- организиране на търговски и/или проучвателни мисии;
- организиране на стажове, курсове и специализации по бизнес администрация съответно на българи в Канада и на
канадци в България;
- организиране на българо-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми);
- поддържане на сътрудничеството с нашите партньори в България.
infovarna.com
√ АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет
Днес, 9 ноември 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Канадско-българският бизнес съвет
(КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев и г-н Дьони Льоклер, „златен“
партньор и почетен член на УС на КББС, подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и
основно визира:
нос от предприятията-членове на АИКБ в Канада;

-техническо сътрудничество;
естни форуми – конференции, семинари, медийни кампании и други.
Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и КБСС. Конкретните параметри на
сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.
И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумение, което се
оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на
съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови
контакти между членовете на двете страни.
Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996. Неговата
мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество между
България и Канада. Неговите основни дейности са:
актове в България;

канадци в България;
-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми);

bulbox.net
√ АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с Канадско-българския бизнес съвет
На 9 ноември 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Канадско-българският бизнес съвет
(КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев и г-н Дьони Льоклер, „златен“
партньор и почетен член на УС на КББС, подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и
основно визира:
- осъществяване на износ от предприятията-членове на АИКБ в Канада;
- осъществяване на инвестиции на територията на Република България от канадски предприятия;
- подготовка и реализация на съвместни проекти в трети страни;
- научно-техническо сътрудничество;
- организиране на съвместни форуми - конференции, семинари, медийни кампании и други.
Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и КБСС. Конкретните параметри на
сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.
И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумение, което се
оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на
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съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови
контакти между членовете на двете страни.
*****
Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996. Неговата
мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество между
България и Канада. Неговите основни дейности са:
- предоставяне на членовете на навременна и актуална информация на пазара, законите и подзаконовите нормативни
актове в България;
- организиране на търговски и/или проучвателни мисии;
- организиране на стажове, курсове и специализации по бизнес администрация съответно на българи в Канада и на
канадци в България;
- организиране на българо-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми);
- поддържане на сътрудничеството с нашите партньори в България.
epicenter.bg
√ Чакат ли ни „луди“ сметки за ток: НЕК затъва със скорост 1,7 млн. лева на ден, резултатите от спасителните мерки
закъсняват
Кабинетът използва цялата си мощ, за да прекрати загубите и да стабилизира НЕК. Огромна е опасността да бъдат въведени
свободни цени на тока, без да се реши проблемът с дефицитите
Държавата използва цялата си мощ, за да прекрати загубите в сектора „Електроенергетика“ и да стабилизира обществения
доставчик НЕК. Правителството и парламентът приеха два основни пакета от мерки за принципна промяна в правилата на
играта в сектора, за да спре натрупването на дефицити и да се създадат подходящи условия за преминаването към реална
либерализация на целия електроенергиен пазар.
МРАЧНА ПЕРСПЕКТИВА
Огромна е опасността да бъдат въведени свободни цени на електроенергията в България, без да се реши проблемът с
дефицитите, е оценката на експерти от Института за стратегии и анализи. При такъв сценарий най-вероятно ще се стигне
до взрив на сметките за ток на битовите клиенти и малките фирми, които все още се ползват от защитните тарифи,
определени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Министерството на енергетиката планира пълната либерализация на пазара да се случи от началото на 2016 г. Рискът от
„полудяване“ на сметките още през зимата изисква изключително внимание, за да се предотврати избухването на
социално недоволство, подобно на февруарските бунтове през 2013 г.
Независимо от сериозните усилия на изпълнителната и на законодателната власт за премахване на дисбалансите и
дефицитите в електроенергетиката, финансовите резултати са категорични, че предприетите досега мерки не дават
желаните резултати, подчертават специалистите.
ПОЛОЖЕНИЕТО НА НЕК ОСТАВА КАТАСТРОФАЛНО
Натрупаният дефицит в държавната електрокомпания се задълбочава и вече достига 3,605 млрд. лева. Сумата е с 3,4% поголяма в сравнение със същия период на миналата година, когато размерът й е бил 3,480 млрд. лева.
Нещо повече: забелязва се тенденция към влошаване на ситуацията в компанията, въпреки оздравителните мерки,
въведени на най-високо равнище с четири изменения на Закона за енергетиката само от началото на тази година – през
март, през май, през юни и през юли.
Докато НЕК завършва първото тримесечие с печалба от 25 млн. лева, шест месеца по-късно - към 30 септември, компанията
отново е на загуба - 310,549 млн. лева. Положението изглежда малко по-добро на годишна база. По същото време на 2014
г. електрокомпанията отчита значително по-висока загуба - 425,169 млн. лв. Това означава, че част от предприетите мерки
са дали известен ефект, но той е далече по-малък от необходимия за оздравяването на системата, отчитат експертите на
института.
Обобщеният резултат от властовите усилия досега е: до края на миналата година НЕК затъваше със средна скорост 2 млн.
лв. на ден, а през второто и третото тримесечие на 2015 г. тя намалява до 1,7 млн. лв. загуба всеки календарен ден.
Изводът за недостатъчна ефективност на предприетите мерки се потвърждава и от анализа на самата електрокомпания за
деветмесечието: „Отрицателният финансов резултат е формиран изцяло през второ и трето тримесечия и се дължи на
факта, че НЕК ЕАД продава електроенергия на регулирания пазар на загуба, тоест утвърдената продажна цена на
Обществения доставчик не възстановява разходите за закупуване на електрическата енергия, произтичащо от
задълженията по Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници.“
Накратко: КЕВР отново принуждава НЕК да работи на загуба.
Тя е въвела тарифи, по силата на които електрокомпанията е задължена да изкупува тока от производителите скъпо, а да
го продава по-евтино. Причината за това е ясна: държавният регулатор се старае да не допусне съществено поскъпване на
електроенергията за крайните потребители на регулирания и на свободния пазар. Но резултатът е създаване на тарифен
дефицит, който НЕК не може да преодолее със собствени сили, без значение колко ефективно е ръководството на
електрокомпанията. В тази ситуация и магьосник не би могъл да изведе фирмата на печалба, смятат експертите на
Института за стратегии и анализи.
Създаването на нов тарифен дефицит в НЕК е симптом, че преобразуването на регулатора от Държавна комисия за
енергийно и водно регулиране в Комисия за енергийно и водно регулиране не успя да премахна непрозрачността в
ценообразуването и практиката за „нагласяване на тарифите“. Дистанцирането на държавните институции от решенията
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на „независимата“ КЕВР носи ползи единствено като инструмент на политическата реторика, но на практика не помага за
оздравяването на сектора.
Друго неблагоприятно следствие от това е, че регулаторът се изкушава да предприема волунтаристични стъпки, които не
решават, а задълбочават проблемите в електроенергетиката, фокусирани в НЕК. Такава стъпка например беше предприета
от КЕВР на 1 ноември тази година. Въпреки отчетения тарифен дефицит в НЕК за първите девет месеца, комисията
допълнително намали продажната цена на тока от компанията за електроснабдителните дружества от 116,60 лв. на 115,50
лв. за мегаватчас. Аргументът на КЕВР е, че това ще бъде ефектът от понижаването на изкупните цени на електроенергията
от когенерациите в резултат от поевтиняването на природния газ с 14,34% от 1 октомври.
Разходите на НЕК по това перо ще се понижат с около 40 млн. лв. Ако сумата беше останала в бюджета на
електрокомпанията, тя не би покрила тарифния дефицит. Но отнемането ѝ допълнително ще задълбочи кризата.
Удвояването на добавката „Задължение към обществото“ от 18,93 лв. на 37,90 лв. за мегаватчас от 1 август тази година
предизвика мощен отпор от четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
Те настояха таксата да се върне на равнището от юли 2015 г. Регулаторът отговори със символично понижение: от 1
ноември стойността е 36,83 лв./мегаватчас.
Колко скандален е размерът на административната добавка личи от сравнението му със средната пазарна цена на
електроенергията у нас. Според КЕВР сега тя е 73 лв./мвтч, а „Задължение към обществото“ добавя отгоре 50,4% надценка!
- подчертават анализаторите.
За да се предприемат правилните властови действия е важно да има прозрачността в структурата на добавката - да е ясно
кой привилегирован производител с колко натоварва фактурите за електроенергия. Субсидии за сметка на НЕК и крайните
потребители получават възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), двете американски ТЕЦ и когенерациите –
топлофикации и т. нар. заводски централи.
Привидна прозрачност в добавката съществуваше до преди две години. По това време общият размер на добавката беше
определен от ДКЕВР на 18,31 лв./мвтч, от които за компенсация на ВЕИ – 11,10 лв., за двете американски ТЕЦ – 3,38 лв./мвтч
и за топлофикациите и заводските централи – 3,83 лв./мвтч.
НЕК обаче още тогава предупреди, че тези числа не отговарят на реалната тежест, която субсидираните производители на
електроенергия имат върху разходите на системата. По данни на електрокомпанията ВЕИ причиняват близо 3 пъти поголям разход - 30,74 лв./мвтч, двете американски ТЕЦ – 5,59 лв./мвтч (1,65 пъти над обявеното), а топлофикациите – 5,53
лв./мвтч (1,44 пъти над обявеното), или общо 41,86 лв./мвтч.
Оттогава настъпиха промени. Разходите за субсидиране на двете американски ТЕЦ и ВЕИ се увеличиха, сумите за
топлофикациите и заводските централи намаляха след тазгодишните промени в Закона за енергетиката и сумарният
размер на таксата слезе през юни тази година до около 42 лв./мвтч.
ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ВИСОКАТА ЦЕНА НА ТОКА
Класацията на „виновниците“ за високата добавка „Задължение към обществото“ към днешна дата е следната. На първо
място са субсидиите за ВЕИ - 22,51 лв./мвтч (61,1% от общата стойност 36,83 лв./мвтч). На второ място са доплащанията за
двете американски ТЕЦ – 10,18 лв./мвтч (27,6%). На трето място са преференциите за топлофикациите – 4,14 лв./мвтч
(11,3%), отчитат експертите на института по данни на КЕВР.
Тежестта на проблема се вижда още по-ясно при абсолютните стойности на разходите, които НЕК трябва да направи до
края на юни 2016 г. за тези привилегировани производители, а крайните потребители ще са принудени да ги платят по
силата на заварените договори.
За ВЕИ сумата е 1,005 млрд. лева, от които 736,592 млн. лв. не се покриват от пазарните цени на електроенергията.
За двете американски ТЕЦ сумата е общо 935,313 млн. лв., от които 333,287 млн. лв. не се покриват от пазара.
За когенерациите (топлофикации и заводски централи) сумата е 248,415 млн. лв.
Общата стойност на тези плащания е 1,322 млрд. лв. Сравнително малка част от сумата – едва 116,398 млн. лв. (8,8%), ще
бъде покрита от новосъздадения Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
Фондът „Сигурност на електроенергийната система“ беше създаден с промяна в Закона за енергетиката през юли тази
година. В него се събират приходите от нововъведената такса от 5% върху приходите на производителите от продажбите
на електроенергия, както и постъпленията от продажбата на спестени квоти за въглеродни емисии. Оценката на КЕВР е, че
за една година фондът ще осигури 435 млн. лв. допълнителни приходи в НЕК. Три четвърти от тях обаче ще отидат за
покриване на стари плащания за зелена енергия, за които електрокомпанията има „недовзет приход“ от минали години.
Освен това към днешна дата електрокомпанията все още не е получила нито лев от този източник, макар че по разчети би
трябвало да са й преведени поне 48 млн. лв. Причината е, че ресорното министерство закъсня с изработването на
наредбата за управлението на парите от фонда.
Финансовата картина в електроенергетиката към днешна дата показва, че Министерството на енергетиката, Агенцията
„Държавна финансова инспекция“ (АДФИ) и НЕК трябва да продължат усилията за намаляване на разходите за енергия от
ВЕИ и от двете американски ТЕЦ, препоръчват анализаторите от Института за стратегии и анализи. За постигането на тази
цел всички инструменти са добри при условие, че са законни. Основният път е чрез преговори. Спрямо ВЕИ е възможно и
преразглеждане на договорите им в случаите, когато се установят техни нарушения при присъединяването.
ДОГОВОРИТЕ С АМЕРИКАНСКИТЕ ЦЕНТРАЛИ
Министерството на енергетиката постигна споразумения с двете американски централи за намаляване на плащанията към
тях с общо около 96 млн. лв. годишно до изтичането на дългосрочните им договори през следващото десетилетие.
Съществува обаче голям риск отстъпката да не влезе в сила, тъй като условие за получаването ѝ е НЕК да плати над 900
млн. лв. просрочени задължения към двете ТЕЦ в срок до 30 ноември 2015 г. За целта компанията майка Български
енергиен холдинг (БЕХ) се опита да получи външно финансиране на стойност 650 млн. евро. Банките обаче поставиха
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изрично условие за държавна гаранция на кредита. Финансовият министър Владислав Горанов отказа. (За сравнение
отпуснатите гаранции за целия сектор „Държавно управление“ в края на 2014 г. са за „едва“ 496 млн. лв.)
Евентуален провал на споразуменията с двете американски ТЕЦ ще бъде ново доказателство, че изпълнението на
заварените дългосрочни договори и анексите към тях е непосилно за НЕК и за пазара на електроенергия в България.
Разумното решение на проблема ще бъде предоговаряне на условията въз основа на взаимния интерес – НЕК да заплаща
навреме изкупената електроенергия. Дълговете на държавната електрокомпания към производителите на ток в края на
септември достигнаха 1,277 млрд. лв. На практика тя заплаща едва около половината от получената електроенергия.
Финансовата стабилизация на НЕК е в интерес на всички производители на електроенергия, включително и на
субсидираните. Тя е и задължително условия за безопасната либерализация на електроенергийния пазар през 2016 г.,
подчертават експертите.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Износът за ЕС с ръст от 10%
Износът на България за Европейския съюз се увеличава с 9,7% от януари до август спрямо същия период на 2014 г., съобщи
НСИ. За ЕС са заминали стоки за 19,2 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния,
Гърция, Франция и Белгия. Тези държави формират 69,8% от общия износ за страните членки на Евросъюза. (Виж таблицата
- бел. ред.)
Само за август българският експорт към ЕС е за 2,5 млрд. лв. Той се увеличава с 6,7 на сто на годишна база. С най-голям
ръст на износа са стоките в сектор “Химически вещества и продукти” - 19,6%, както и “Минерални горива, масла и подобни
продукти” - 17,7 на сто. Спад от 7,1 процента е регистриран при безалкохолните и алкохолните напитки, както и тютюна.
И при вноса се отчита ръст. Увеличението е с 6,9% през периода януари-август спрямо същите месеци на миналата година.
Най-много вносни стоки идват у нас от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. Най-голямо е увеличението на вноса
на безалкохолни и алкохолни напитки и цигари.
Външнотърговското салдо в стокообмена ни с ЕС е отрицателно - 2,328 млрд. лв.
В понеделник НСИ обяви данни за износа и към т.нар. трети страни, тези извън ЕС. За периода януари-септември експорът
се е увеличил с 2,4% до 12,3 млрд. лв. Само за септември обаче има спад от 17,1% на годишна база.
Основни търговски партньори на България в групата на т.нар. трети страни са Турция, Китай, Сърбия, Русия, Сингапур, САЩ
и Македония.
Ако се съберат данните за ЕС и “третите страни”, излиза, че износът на България за 9-те месеца на 2015 г. се е увеличил с
6,6 на сто спрямо същия период на 2014 г.
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√ Шефът на “Булгаргаз”: Газът от 1 януари няма да поскъпне
Hе се очаква поскъпване на природния газ от 1 януари, повече от вероятно е сегашната цена от 415,20 лв. да се запази.
Това заяви шефът на “Булгаргаз” Петьо Иванов на заседание на КЕВР за обсъждане на промени в наредбата за цените на
газа.
Прогнозата му е свързана както с понижаване на цената на петрола, така и с повишаване на курса долар - лев. “Ако този
спад (на цената на петрола - бел. ред.) не се компенсира от повишената цена на долара, може би ще има запазване на
цените или леко понижаване”, каза Иванов.
Иванов съобщи още, че газовото хранилище в Чирен е пълно на 90%, а количествата са към 460 млн. куб. м. И допълни, че
“всеки от нас се надява да няма нужда тези количества да бъдат използвани през следващата година.”
“Булгаргаз” е на загуба от 23 млн. лв., тя е заради обезценка на материални запаси в хранилището в Чирен.
В края на деветте месеца дълговете на топлофикациите за природен газ намаляват, обяви още Иванов. Със започването на
отоплителния сезон обаче дружествата отново бавят плащанията, заради начина, по който се издължават клиентите им.
Иванов предполага, че в началото на 2016 г. топлофикационните дружества ще започнат да изчистват задълженията си.
За да има различни цени на природния газ за клиентите на едро, трябвало да се променят наредби. В момента се работи
с типови договори за всички.
√ 3 седмици ще приемат проекти по мярка 4.2
От 30 ноември до 18 декември ще продължи приемът на проекти по мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Така заявления ще могат да се
подават 3 работни седмици, съобщиха от фонд “Земеделие”.
Определеният бюджет за този прием е в размер на левовата равностойност на 100 млн. евро.
Условията за кандидатстване са посочени в наредба №20 от 2015 г., уточниха от агрофонда, чийто шеф е Румен Порожанов.
За този прием обаче няма да се допускат проекти за колективни инвестиции, като изключение от това ще се прави само за
признати групи или организации на производители. Няма да са допустими за подпомагане и разходи за т.нар. интегрирани
проекти.
По мярка 4.2 ще се подкрепят проекти за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на предприятията от
хранително-вкусовата промишленост. Субсидии ще се дават за въвеждане на нови продукти, процеси и технологии,
подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, както и за постигане на съответствие със
стандартите на ЕС.
Вестник Труд
√ МВФ: Реформа за инвалидните пенсии е от голямо значение
Международният валутен фонд предвижда страната ни да завърши годината с умерен ръст на брутния вътрешен продукт,
близък до постигнатия през 2014 година 1.7%. Ригистрираният растеж ще се дължи на вътрешното търсене и усвояването
на еврофондовете, смятат от международната институция. Това ставя ясно от изявлението на Мишел Шанън - ръководител
на мисията на фонда у нас, която се проведе от 4 до 9 ноември, съобщи Дарик.
Рисковете по отношение на перспективата са по-скоро позитивни и засилването на вътрешното търсене е възможно да
увеличи умерено растежа през 2016 г. И макар че с повишаването нa икономическата активност безработицата е намаляла,
се прогнозира тя да остане все още висока. Дефлационният тренд ще се пречупи със стабилизирането на цените на
суровините.
С оглед на фискалната позиция са постигнати приходи, значително по-високи от прогнозираните за 2015 г., в резултат на
административни усилия, което се приветства от МВФ. Докато прогнозата за дефицита на касова основа е да надхвърли
първоначално заложената цел, то дефицитът на начислена основа (с времева корекция за плащанията, свързани с
европейските фондове) вероятно ще остане в рамките на целевото ниво. При това положение, допълните приходи се
очаква да бъдат напълно усвоени за финансиране на допълнителни разходи, включително от някои министерства и
общини. Това представлява една пропусната възможност за ускоряване на необходимата консолидация.
При положение, че извършването на разходите се концентрира през четвъртото тримесечие, правителството следва да
упражни всички възможни средства за задържане на текущото разходване до края на годината, смятат от МВФ.
Оттам обясняват, че целта за дефицита за 2016 г. и средносрочните фискални тенденции, описани в тригодишната
фискална рамка, са постижими.
Целта за 2016 г. зависи от устойчивото постъпление на приходите, някои от които имат еднократен характер. Затова е
необходим строг контрол на разходите, включително за заплати, както и готовност да се повишат спестяванията в случай,
че приходите не се постигнат. От МВФ препоръчват правителството да продължи да търси възможности за ускоряване на
консолидацията, за да може в разумни срокове дългът да поеме една стабилна тенденция на намаляване и да се подкрепи
стабилното изграждане на фискални буфери.
Значителен остава средносрочният фискален натиск, свързан с емиграцията и застаряващото население, както и
имплицитните рискове, свързани с държавните предприятия, твърдят от международната финансова институция.
„Последните реформи в пенсионната система подобриха краткосрочните финансови потоци, но увеличиха загрижеността
за дългосрочната устойчивост. От голямо значение ще бъдереализирането на плановете на правителството за реформа на
инвалидните пенсии. Ще бъде необходимо внимателно наблюдение на въздействията, произтичащи от нововъведената
възможност за преминаване между публичната и частната пенсионни системи. От критично значение ще бъде да се
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наблюдава устойчивият напредък при адресирането на слабостите в ефикасността на здравната система в резултат на
нововъведеното законодателство, както и изясняването на плановете за смекчаване на имплицитните фискални рискове,
свързани с държавните предприятия в транспортния и енергийния сектори. Важно е да се предприемат бързи действия за
създаване на напълно функциониращ и независим фискален съвет като част от по-широка стратегия за засилване на
мониторинга на фискалните рискове", казва Шанън.
Дългосрочната цел на България за доближаване до средното за ЕС ниво на доходизависи от по-големия напредък при
разрешаването на структурните проблеми, забавящи растежа. Необходимо е подобряването на финансовата позиция и на
пазарното функциониране на енергийния сектор, включително последващи действия за възстановяване на финансовата
стабилност на електроснабдяването.
Ефективните инвестиции в инфраструктура и човешки капитал, както и мерките за укрепване на бизнес средата,
включително чрез намаляване на корупцията и кронизма и укрепването на върховенството на закона са важен катализатор
за инвестициите и повишаване на производителността, необходими на България, за да реализира икономическия си
потенциал, категорични са от МВФ.
Предприетите мерки от страна на Българска народна банка (БНБ) са спомогнали да сеограничи възможното въздействие
на последните събития в Гърция върху банковата система в България, напомня Шанън. Последните турбуленции на
развиващите се пазари имаха пренебрежимо въздействие, при ограничените експозиции на България към външните
капиталови пазари. Прогресивното подобряване на корпоративните баланси и провеждането на следващите стъпки за
контролиране на необслужваните заеми продължават да имат решаващо значение. Въздействието от Украйна и Русия
остава незначително, а настоящият наплив на бежанците към Европа до момента няма силно въздействие върху България,
отчита МВФ.
√ НСИ: 885 лева е била средната работна заплата за страната през септември
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2015 г. е 879 лв., за август - 858 лв., и за септември - 885 лева. През третото
тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 874 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2015 г. с 0.6%.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са
„Финансови и застрахователни дейности” - със 7.8%, „Образование” - с 2.5%, и „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”- с 2.1%. Това показва последното изследване на Националния
статистически институт.
По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2015 г.
намаляват с 38.9 хил., или с 1.7% спрямо края на юни 2015 г., като достигат 2.27 милиона.
Спрямо края на второто тримесечие на 2015 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите
дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 22.1%, „Култура, спорт и развлечения” - с 6.8%, и „Други дейности” - с 4.9%.
Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Доставяне
на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 1.6%, и „Образование“ - с 1.2%.В
структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно
правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” съответно 22.0 и 17.2%. В края на септември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 21.0 хил.,
или с 0.9% повече в сравнение с края на септември 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в
икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.4
хил., „Преработваща промишленост” - с 5.7 хил., и „Транспорт, складиране и пощи” - с 4.4 хиляди. В процентно изражение
увеличението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения” - с 9.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.1%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с
3.4%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на септември 2015 г. спрямо края на септември 2014 г. има в
икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 2.5 хил., а в проценти - в „Култура, спорт и развлечения” - с
2.8%.
√ МВФ препоръча на България да ограничи разходите си
България трябва да наложи строг контрол върху разходите си, за да изпълни поставените си цели за намаляване на
фискалния дефицит до 2% следващата година. Това заяви Международният валутен фонд (МВФ), цитиран от Reuters и
"Фокус".
МВФ, който завърши 6-дневна визита в България, заяви, че София е пропуснала възможност да намали фискалния дефицит
през 2015 година, когато е реализирала по-високи от очакваното приходи. Институцията препоръча на страната засилен
контрол върху разходите през тази и следващата година, като подчерта, че поставените цели все още са постижими.
Тази есен България преразгледа първоначалната си цел за бюджетния дефицит за 2015 година, като го увеличи с 0,3%, до
3,3% от БВП. Посоченият мотив бяха увеличените разходи за изпълнение на подкрепени от ЕС проекти и невъзможността
за намаляване на разходите в някои министерства.
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Вестник Капитал Daily
√ Сивата икономика в България е 17% от БВП
Насърчаването на електронните плащания може да помогне за намаляването й, показва проучване на EY
Сивата икономика в България за 2014 г. възлиза на 17.1% от БВП на страната, показват данните от проучване на
международната консултантска компания EY, направено по поръчка на MasterCard. Изследването използва собствена
методология, като анализира различните видове сива икономика и набелязва мерки, с които може да се противодейства
на проблема чрез насърчаване на електронните разплащания.
Разглежданият период е от 2002 г. насам, когато според резултатите делът на сивата икономика е бил 21.3% от БВП. В
следващите години той плавно намалява, но след глобалната финансова криза от 2008 г. отново започва да се повишава,
показват данните.
Обхватът на проблема
"Когато говорим за сива икономика, имаме предвид нерегистрирани разплащания, които могат да са направени както от
нерегистрирани, така и от регистрирани компании, които обаче не отчитат всичките си транзакции. Общото между тези
две групи транзакции е, че почти всички от тях са извършени в брой", обяснява Марек Розкрут, партньор и главен
икономист в EY Полша, който представи резултатите от проучването. В този смисъл преминаването към електронни
разплащания би могло да помогне на правителствата да противодействат на сивата икономика и да подобри
събираемостта на данъчните приходи – например от ДДС и корпоративен данък, които иначе държавните бюджети губят
в резултат на нерегистрираните плащания, посочват авторите.
Изследването също така разделя сивата икономика на активна и пасивна в зависимост от това кой се облагодетелства от
нея. При т.нар. активна сива икономика и двете страни по дадена сделка печелят от това плащането по нея да е в брой и
да не бъде регистрирано – например при строителна услуга, при която клиентът получава отстъпка в цената, ако не поиска
фактура от доставчика, а самият доставчик спестява данъчни разходи, ако не регистрира плащането. "В този случай
насърчаването на електронните разплащания не би помогнало, тъй като двете страни ще продължат да предпочитат
плащанията в брой", коментира Розкрут.
При т.нар. пасивна сива икономика окуражаването и развитието на картовите плащания може да свие дела й и да доведе
до повече данъчни приходи за бюджета. Характерното при този вид сива икономика е, че единствено продавачът на
дадена стока или услуга печели от това да не регистрира дадена транзакция и да не плаща данъци, докато потребителят
заплаща пълната й стойност. Пример за такъв случай е заведение, което не издава касов бон за консумацията на клиента,
обяснява Розкрут.
Според оценката на EY към 2014 г. общият дял на сивата икономика в България е 17.1%, от които пасивната сива икономика
съставлява 10.4%. "Това означава над 1.8 млрд. лв. пропуснати приходи от ДДС и корпоративен подоходен данък за
бюджета на страната според консервативната ни оценка", изтъква икономистът. Секторът с най-голям "принос" за
пасивната сива икономика е производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия, в който са 43.3% от
нерегистрираните плащания, показват данните.
Мерки за противодействие
Анализаторите от EY предлагат в проучването си и набор политики и регулаторни мерки за насърчаване на електронните
разплащания и съответно за намаляване на равнището на сивата икономика. Те могат да бъдат както въвеждането на
различни задължения за държавните институции, работодателите и търговците – например за изплащането на заплати и
пенсии само по електронен път (което според авторите на изследването има най-малък ефект), така и стимули за картовите
плащания – като данъчни лотарии за потребителите или държавно (съ)финансиране на поставянето и използването на POS
терминали при търговците.
"Популярността на разплащанията в брой в България е много голяма, докато тази на електронните плащания на фона на
изградената инфраструктура остава много ниска", отбелязва Розкрут. Ето защо по думите му една от най-ефективните
мерки в българския случай би била услуга от типа cash back, при която потребителите получават отстъпка от цената на
дадена стока или услуга, ако заплатят за нея с карта. По изчисления на EY при финансирана от държавата отстъпка в размер
на 1.4% от стойността на покупката това би довело до намаляване на сивата икономика с 2.8% от БВП и би увеличило
нетните приходи за бюджета с 220 млн. лв.
Друго решение, което би имало значителен ефект за България, е въвеждането на максимални прагове за плащанията в
брой. Розкрут пояснява, че подобна мярка е най-ефективна при по-ниски прагове. Така например при праг от 60 лв.
понижението на пасивната сива икономика в България би било с 0.5% от БВП, което ще донесе допълнителни данъчни
приходи от около 100 млн. лв., докато при праг от 20 лв. ефектът би бил много по-осезаем – свиване на пасивната сива
икономика с 3.7% и близо 650 млн. лв. допълнителни постъпления в бюджета.
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√ Вносът и износът спадат през третото тримесечие
Ниските цени на суровините потискат търговията на България с трети страни, но забавяне се усеща и в потоците
от и към ЕС
Вносът на дефлация в България вследствие на ниските цени на горива, метали и храни на международните пазари се е
ускорил през септември и вече ефектът все повече се усеща и в износа. Това се вижда от данните на НСИ, според които
през третото тримесечие има свиване както на вноса с 5.3%, така и на износа - 0.9%. И в двете посоки идва в голямата си
част от търговията със страни извън ЕС, макар че през последните два месеца има отчетлив спад и при вноса от страни членки на съюза, с по 3-4% и се вижда ясна тенденция на забавяне на износа, който през септември расте с едва 4.7% при
двуцифрени числа в началото на годината.
Вследствие на спада в последните два месеца общо за деветмесечието на 2015 г. общият експорт се е увеличил с 6.6%
спрямо същия период на 2014 г. Забавянето на износа беше очаквано от Министерството на финансите, което в есенната
си прогноза предвижда увеличението му за цялата 2015 г. да е 7.2%. Като фактор за понижението на износа на услуги
например те посочиха неблагоприятния туристически сезон. В последната си прогноза Европейската комисия заложи
годината да приключи с 5.9% ръст на износа, а Ernst & Young прогнозираха през октомври и още по-голямо забавяне - до
5.6% ръст. Същевременно очакванията на ЕК за повишение на вноса с 4% към края на годината изглежда все по-трудно
постижимо, след като за деветте месеца до септември то е 1.2%, а по нищо не личи дефлационните тенденции да
отслабват. Това може да постави и бюджетните приходи от ДДС и мита под натиск в последните месеци на годината.
Европейският двигател
ЕС остава по-важният пазар за компаниите, като през периода януари - септември експортът към тези страни се увеличава
с 9.1% и достига 21.7 млрд. лв. Основните търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия,
които формират 69.8% от експорта за ЕС. След намалението на продажбите ни към ЕС през юли - до голяма степен заради
трудната ситуация в съседна Гърция, те отново започват да нарастват през август – с 6.7%, но през септември ръстът се
свива до 4.7%. Данните на НСИ показват, че през осмия месец на годината износът към Гърция на практика се възстановява
на равнището от предходната година, което означава, че рисковете за българския износ от сътресенията там, които
достигнаха своя пик в края на юни и юли, са намалели.
Затвърждава се тенденцията от последните няколко месеца за ЕС да изнасяме най-много електроника и машини, чиито
продажби са скочили с 19.4% за периода на годишна база. Тук влизат различни електрически двигатели, трансформатори,
жици, електронни интегрални системи, панели, кабели. Доскоро медта беше експортна стока номер 1 към дестинациите
от ЕС, а сега остава на второ място, въпреки че продажбите й също растат със завидни темпове (с 24%).
При експорта на мед ключова роля има медодобивното предприятие "Аурубис България", което е най-големият
производител на медни продукти в Югоизточна Европа. Дружеството изнася около 230 хил. тона рафинирана мед годишно,
но експортира също и медни аноди към други предприятия в рамките на групата "Аурубис". Има известен спад при
продажбите на облеклата, особено на трикотажни и плетени, но те продължават да са сред основните стоки, които
експортираме за европейските ни партньори.
Предвид индикациите за забавяне в глобалната икономика обаче дори и европейският двигател за българските
износители вероятно ще бъде принуден да мине на по-ниски обороти и вероятно в следващите месеци поръчките и към
местните поддоставчици ще намалеят.
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Тежестта на спадащите цени
Най-голям спад на износа за периода януари - септември 2015 г. има при продажбите на минерални горива (най-вече
нефтените) към трети страни, но същите към ЕС пък се увеличават значително. Топ 3 на най-продаваните стоки в трети
страни се сформира от минерални горива, мед и изделия от мед, както и електрически машини. От тях обаче продажбите
на първите две стоки спада на годишна база, вероятно повлияни от срива на цените на суровините (петрол и метали) през
август. Както и в случая с ЕС, продажбите на електрически машини за трети страни отбелязват сериозен ръст – 21.8%.
Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, Сърбия, Русия, Сингапур, САЩ и Македония, които формират 55.1%
от износа на България за трети страни. За Турция от страната се изнасят най-много мед и изделия от мед, минерални
горива, електрически машини, дървесина. Продължава да нараства експортът и за Китай: най-вече на мед и изделия от
мед и руди. Спадът на експорта за Русия през третото тримесечие продължава и е 10% на годишна база, но е вече поумерен спрямо първото тримесечие на 2015 г. например, когато достигна 32.2%.
Като цяло изпреварващият спад на вноса спрямо този на износа се отразява положително на текущата сметка и на
търговския дефицит, който за деветмесечието се свива от почти 1.7 млрд. лв. през 2014 г. на 626 млн. лв. през 2015 г.
Краткосрочно ниските цени на горивата оказват и положителен тласък на икономиката. Ако обаче тенденцията на спад на
цените на експортните стоки се запази, производителите може да се окажат притиснати.
Производството и търговията се забавят
Междувременно промишленото производство забавя възходящата си посока на развитие, като индексът му през
септември спада с 1.1% на месечна база и расте минимално с 0.6% на годишна база. Забавянето на годишна база идва по
линия на производството на електрическа и топлоенергия, докато по-съществен ръст има в добивната промишленост – от
9.1%. Индексът на практика измерва измененията в произведената продукция на промишлените предприятия, като
позволява да се проследи текущото икономическо развитие. Спрямо миналата година значително расте производството
на превозни средства без автомобили – с цели 50.8%, както и на неметални минерални суровини, хартия и картон и
автомобили, ремаркета и полуремаркета. Спад на годишна база има при производството на тютюневи изделия, основни
метали и ремонта и инсталирането на машини и оборудване.
След като ръстът на продажбите на дребно се забавяше все повече от началото на 2015 г., през септември оборотите в
търговията на дребно спадат и на месечна, и на годишна база, съответно с 0.2% и 2.5%. Основен принос за това имат
търговията с облекло, обувки, автомобилни горива и компютърна техника. Иначе в сравнение с миналата година
електронната търговия продължава да расте с двуцифрени темпове (с 10.9%). Друг сектор, който движи търговията на
дребно, са фармацевтичните стоки и битовата техника.
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√ Кризата е в миналото за Южна България и София
Варна, Велико Търново и Габрово са трите здрави изключения сред северните области
Регионите се съживяват след кризата, но между Северна и Южна България продължава да има осезаема разделителна
линия, а столицата е единствената област, която изпреварва с много всички останали. Това са изводите в четвъртото
издание на изследването "Регионални профили: показатели за развитие 2015", изготвено от Института за пазарна
икономика (ИПИ).
Две са добрите новини. Първо, подобряването на пазара на труда е факт в повечето области. Второ, доходите в над
половината от регионите вече са на нивата отпреди кризата.
Но лошите тенденции остават и са със северен адрес. Девет от общо 28 области, в които живеят около 1.5 млн. души, не
отчитат подобрение при пазара на труда, а нивото на заетост в някои региони е под 40%. Области като Ловеч и Кюстендил
не само не се възстановяват, но и продължават да губят работни места.
А погледът напред показва, че ръстът на заетостта може да приключи заради държавната намеса. От догодина пак растат
минималната заплата и осигурителните прагове, а точно неразвитите общини са с най-много заети на ниски нива, които
могат да бъдат уволнени.
Северът остава зле с две изключения
От гледна точка на брутния вътрешен продукт (БВП) по региони данните показват, че само 9 от всички 28 области са
достигнали предкризисното ниво – София-град, София-област, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Пазарджик, Велико Търново,
Добрич и Разград. Останалите не наваксват. Данните обаче са стари. "За съжаление регионалната статистика за БВП
изостава с 2 години. От наличните данни за 2012 г. виждаме, че има струпване на областите, които са се възстановили - те
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са в Южна България. Надяваме се, че през 2013 и 2014 г. и други региони са достигнали икономическото си ниво от преди
2009 г.", коментира Десислава Николова, главен икономист в ИПИ.
Пазарът на труда, където данните са актуални, се възстановява в 19 от областите, но според Николова все още процесът е
твърде крехък и може да се преобърне бързо. "През последните шест тримесечия пазарът на труда расте. Това е
невиждано представяне за последните десет години. За съжаление обаче през второто тримесечие на 2015 г. виждаме
най-слабото представяне от шестте", коментира икономистът Явор Алексиев. Според него административното повишаване
на осигурителните доходи ще доведе до допълнително забавяне на процеса. "Предвид планираното вдигане на
минималната работна заплата очаквам спиране на възстановяването при заетостта. При продължаване на сегашната
политика от страна на правителството прогнозите не са добри. През 2015 г. ще има забавяне, а през 2016 г. може и да се
обърне процесът", смята той.
От данните на ИПИ се вижда, че през миналата година заетостта е нараснала по-осезаемо освен в София и в Пловдив,
Пазарджик, Благоевград, Бургас. "От години говорим за разделение между Север и Юг от гледна точка на пазара на труда.
През миналата година обаче станахме свидетели на две положителни изключения в Северна България – Варна и Велико
Търново", каза Алексиев. Според данните за пръв път в морската ни столица работещите са надхвърлили 200 хил. души.
Старата столица също се справя добре по този показател, главно движена от туризма. "Там броят на заетите е повече,
отколкото в Русе. А обикновено това не е така", каза икономистът.
В изследването е посочено, че кризата е променила коренно структурата на чуждестранните инвестиции, но "шампионите"
отново са на юг от Стара планина. На първо място е Бургас. Там обаче има една огромна инвестиция - на "Лукойл Нефтохим"
за 1.5 млрд. лв., и това изкривява подреждането.
Според Десислава Николова чуждите инвестиции са една от причините за успеха на общината. Другите са развитието на
аутсорсинга в града. Другите притегателни центрове са Пловдив, София (област), Стара Загора и Пазарджик. На другия
полюс са Перник, Варна и София (столица). Тези три града са загубили най-много от кризата, тъй като там инвестициите са
били основно в недвижими имоти. "Има области, които след кризата не успяват да привличат инвестиции, но те са приели
друг антикризисен подход – усвояват европейски средства. Такъв е примерът с някои общини в Ловешка област", обясни
Николова. Областта е на трето място по усвояване на европейски пари на глава от населението.
Сгрешена политика
"Една от причините Северът да изостава е липсата на магистрала", смята Александър Цветков, управител на компанията за
регионални проучвания "Региостат". Според него държавата има сбъркана регионална стратегия, която не само няма да
сближи регионите, но и ще задълбочи икономическите и социалните разделения. "Трябва политиката да се промени
принципно. Не може да се насочват най-много средства към най-развитите региони. Смисълът на кохезионната политика
е точно обратен – да се инвестира в по-малките общини, за да могат те да напреднат", смята той.
"Има огромни различия между регионите. Виждаме и отказ от конкретни предложения за реформи", смята Светла
Костадинова, изпълнителен директор на ИПИ. Икономистът Петър Ганев е на мнение, че една от реформите, която би
помогнала на общините, е финансовата децентрализация. Той подкрепя идеята част от преките данъци да се
администрират и събират от местната власт, но това да става в рамките на сегашните нива, а не да се натоварват
допълнително хората. "Подоходният данък в полза на общините е една добра идея, но ако е част от сегашните 10%. Имаше
подобна идея, но тя беше предложена по начин, по който просто да бъде изхабена", смята той.
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Вестник Сега
√ И действието, и бездействието в МВР ще струват десетки милиони
Спешното орязване на привилегии на чиновниците върви с плащане на големи обезщетения
Чиновниците в МВР може да се пенсионират с шест вместо досегашните 20 заплати, но за целта ще трябва да бъдат
преназначени по Закона за държавния служител. Това обаче ще струва на министерството десетки милиони обезщетения
сега. Такава е идеята на вътрешното министерство за справяне със ситуацията, научи "Сега" от свои източници. Въпросът
е, че министерството не разполага с необходимите пари.
В момента в МВР има малко над 4000 души, които изпълняват административни длъжности, но се ползват от пълните
привилегии на полицаите, които са на улицата. Заетите в администрацията може да бъдат преназначени, но преди това
трябва да им се изплатят 20 заплати. Заради полицейските протести срещу реформата, предлагана от финансовия
министър Владислав Горанов и предвиждаща всеобщо орязване на придобивките, в МВР се обмисля вариант как всички
чиновници да бъдат преназначени скоро, а редовите полицаи да запазят екстрите си. Преди това обаче трябва да се
намерят пари за обезщетения.
И в момента има възможност администрацията в МВР да бъде назначавана по Закона за държавния служител, което
гарантира по-ниски обезщетения при пенсиониране. Тя обаче важи само за новопостъпващите. Поправката влезе в сила
на 1 април по идея на бившия вътрешен министър Веселин Вучков. Целта тогава беше новата категоризация да стане
постепенно, като местата на пенсионираните и напусналите чиновници да се попълват с назначени по новия ред - с помалко привилегии.
Друга част от администрацията трябва да се прехвърли в държавното предприятие, което МВР планира да създаде.
Законопроектът за него вече е внесен в Народното събрание. Планира се издаването на лични документи и регистрацията
на коли, както и още услуги да се отделят в държавно предприятие, което да се издържа от таксите, които събира. Така
обаче в републиканския бюджет няма да постъпи нито стотинка от тях. Очаква се в тези законови поправки да бъде
записано преназначаването на администрацията, ако се намерят пари и при условие че ръководството на МВР се разбере
със синдикатите. За това намекна преди дни председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова.
ПРОТЕСТИ
Докато ръководството на МВР се чуди каква реформа да предложи, полицейските синдикати обявиха, че подготвят нов
протест пред парламента в четвъртък.Този път обаче служителите ще излязат на улицата в подкрепа на отпадането на
параграфите от Закона за държавния бюджет за 2016 г., с които се орязват обезщетенията при пенсия от 20 на 10 заплати
и се отменя добавката от 2% за всяка прослужена година. Те бяха внесени тихомълком от Горанов и предизвикаха истински
бунт в МВР. Ден по-късно бе обявено, че промените ще важат само за новоназначените, но това не укроти страстите. В
крайна сметка властта се огъна и се отказа от промените, като обяви, че ще ги оттегли и ще внесе нови. Това обаче щяло
да стане едва след първото четене на закона, научи "Сега", независимо че според правилника на парламента вносителят
може да оттегли всяко предложение до започване на първото гласуване. Заради това отлагане в четвъртък по време на
гласуването Народното събрание ще бъде обградено от протестиращи полицаи.
√ Доходите зависят все по-сериозно от качеството на дипломата
Половината от завършилите висше образование не работят по специалността си, 25% са в чужбина
Разликите в доходите на студентите, завършили едни и същи специалности, но в различни университети, са драстични.
Макар и бавно, кандидат-студентите започват да се преориентират от модни специалности към такива, които осигуряват
по-добра реализация. И тази година "Информатика и компютърни науки" на Софийския университет е лидер по най-високи
доходи, а медицината и военното дело остават с почти нулева безработица.
Това са част от изводите от 5-ото издание на рейтинга на университетите в България (rsvu.mon.bg), представено вчера от
просветното министерство. Новост в тазгодишното издание е предоставянето на данни за средните облагаеми доходи,
които дават по-добра представа за реалните заплати на висшистите от средните осигурителни доходи.
И през 2015 г. доминиращата позиция на три големи държавни университета в общата класация остава непоклатима.
Безспорен лидер с челно място в най-голям брой професионални направления остава най-старият университет у нас Софийският. Той държи първо място в 21 професионални направления. Тази година обаче става видимо по-задното
класиране на СУ в две нови за него направления - "Медицина" и "Обществено здраве", където е едва шести. Миналата
година СУ не присъстваше в класациите за тях заради липсата на достатъчно натрупани данни. Другото направление, в
което университетът отстъпва първото място, е "Администрация и управление", където за поредна година лидер е
Американският университет.
При специализираните университети Техническият университет-София е успял да измести от първото място
Химикотехнологичния и металургичен университет в "Електротехника, електроника и автоматика" и вече държи челни
места в 6 от 9 направления, в които обучава. Лидерските си позиции в 5 от 5 направления запазва и Медицинският
университет-София, макар представянето му да е поразклатено в две от тях - "Здравни грижи" и "Обществено здраве". При
тях МУ-София вече дели първото място с медицинските вузове в Плевен и Варна.
7 класации се оглавяват от университети извън столицата, а единственият частен университет, който заема първото място
по дадено направление, е АУБ (администрация и управление).
"Информатика и компютърни науки" остава направлението с най-висок среден месечен облагаем доход - 1857 лв.,
следвани от математика (1611 лв.), военно дело (1527 лв.), обществено здраве (1521 лв.) и проучването и обработката на
полезни изкопаеми (1489 лв.). В топ 10 на най-доходоносните направления са още комуникационна и компютърна техника
(1397 лв.), металургия (1247 лв.), политически науки (1181 лв.), електроника (1163 лв.) и енергетика (1157 лв.). Медицината
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и фармацията са на 10-о и 11-о място съответно с 1152 лв. и 1102 лв. месечен доход. На дъното по доходи са ветеринарната
медицина - 688 лв. на месец, педагогиката - 665 лв., музикалното и танцовото изкуство - 641 лв., и стоматологията - 623 лв.
И тази година обаче между университетите има огромни разлики. Ако завършилите икономика в СУ получават 1983 лв.
средно на месец, то училите същата специалност в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт вземат
близо 4 пъти по-малко - 583 лв. Също толкова е голяма и разликата в облагаемите доходи на завършилите общо
инженерство в Минногеоложкия (1542 лв.) и в Аграрния университет (616 лв.). Огромна е ножицата и при "Администрация
и управление", при която средният облагаем доход е 2775 лв., ако си завършил в АУБ, и едва 635 лв., ако си завършил
Аграрния университет в Пловдив. Дисбаланси има и при информатиката и компютърните науки - завършването на тази
специалност в СУ "върви" с 3046 лв. заплата, а в Шуменския университет - със 737 лв.
Ако безработицата при завършилите икономика в АУБ е едва 0.35%, то при тези, завършили същата специалност, но в
Тракийския университет, е значителна - 7.17%. Ако 68% от студентите с икономическо образование от СУ работят на
позиции, за които се изисква висше образование, то само 13% от тези, завършили същата специалност например във
Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, се трудят на места, за които е нужно висше. При обществени
сектори като педагогика, обществено здраве, здравеопазване, отбрана, където работодателят е публичен, перспективата
пред завършилите не зависи толкова от вуза, в който са учили студентите.
На този фон студентите започват да правят все по-осъзнат избор на база на рационални аргументи, коментира Георги
Стойчев от институт "Отворено общество", който администрира рейтинга. Броят на хората, записали се в направления като
икономика, право, туризъм и администрация и управление, намалява за сметка на увеличаващите се студенти по
специалности, в които има недостиг на работна ръка - медицина, стоматология, информационни и компютърни науки,
педагогика. Така например най-доходоносната специалност - информатика и компютърни науки, в СУ е предпочетена от
7680 младежи, или с 266 повече от м.г. 135 души повече, или общо 811, са записали военно дело. Чувствителен скок има
при медицината - с 1029 студенти повече (до 7708).
Все още имаме структурни дисбаланси при разпределението на студентите по професионални направления, що се отнася
до пазара на труда, отчитат още от "Отворено общество". При отбрана, здравеопазване и ИТ технологии безработицата е
ниска, като работа си намират близо 2/3 от завършилите, но въпреки това секторите страдат от дефицит на хора. На другия
полюс са направленията със свръхпроизводство на кадри като икономика, администрация и управление и туризъм, при
които 2/3 от завършилите изобщо не се реализират на позиции, за които се изисква висше образование.
И тази година близо 25% от завършилите висше образование у нас през последните 5 г. не се осигуряват в страната.
Средният осигурителен доход на завършилите е 925 лв., а делът на регистрираните безработни сред тях е 3.47%. През
първите 5 г. след завършването си по-малко от половината наети висшисти работят на позиции, за които се изисква висше
образование (47%). Специалностите с най-ниска безработица са военно дело, медицина, фармация, стоматология и
музикално и танцово изкуство, а с най-висока - животновъдство, история и археология, биологични науки и социални
дейности. По приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание челните места отново се държат
от военното дело и медицинските специалности.
МАКСИМАЛНО
За разлика от м.г., когато най-многобройни бяха студентите в УНСС, тази година СУ си връща лидерството в категорията
най-голям университет - с 20 290 студенти. УНСС е с 18 902 записани студенти, на трето място е Пловдивският университет
"Паисий Хилендарски" със 17 757 човека, следван от Икономическия университет във Варна (11 707) и Югозападния
университет "Неофит Рилски" (10 908 души).
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√ Ловеч, Видин, Враца и Силистра не се възстановяват от кризата
Различията между градовете на север и на юг от Стара планина се задълбочават, както и между София и страната
Докато по-голямата част от областите у нас в последната година се възстановяват икономически от кризата, макар и с
различни темпове, Ловеч, Видин, Враца и Силистра вървят в обратната посока. Тези четири области не само не показват
признаци на възстановяване, но и затъват все повече. Заетостта при тях е на критично ниво - под 40% от хората работят.
Като цяло различията между Северна и Южна България не само не намаляват, но и се изострят, а София трябва да се
разглежда отделно от останалата част на страната. Това показва изследването "Регионални профили: показатели за
развитие 2015" на Института за пазарна икономика. "Изводът е, че регионалната политика, доколкото изобщо я има, не
работи и няма никакви признаци на сближаване на регионите", коментира Александър Цветков от "Региостат".
Само девет области са успели да достигнат нивото на БВП отпреди кризата - столицата, Софийска област, Пловдив, Стара
Загора, Ямбол, Пазарджик, Велико Търново, Добрич и Разград. Най-слабо икономическо развитие показват Силистра,
Кюстендил и Сливен. Ако един столичанин получава средно по 6890 лв. на година, то в Силистра вземат над два пъти помалко - 3289 лв. Там са и най-ниските доходи в страната.
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Въпреки възстановеното ниво на БВП Пазарджик заедно със Сливен и Видин са с най-неблагоприятните показатели за
бедност и условия на живот - около 1/3 от хората в тези области живеят под прага на бедността. Във Видин повече от
половината от хората живеят с материални лишения, това е областта с най-слабото икономическо развитие.
Дълго чаканият обрат на пазара на труда настъпи, като вече година и половина има постоянен ръст на работните места,
показва изследването. Въпреки това заетостта все още е далеч от нивата преди кризата. София и Варна генерират наймного нови работни места, обясни Явор Алексиев от ИПИ. По думите му, като се изключи София, възстановяването на
пазара на труда в Южна България спира и всъщност се губят работни места. "Този спад на безработицата в последната
година и половина няма да го има в следващата година. Структурните проблеми на пазара на труда се задълбочават, тоест
тези, които сега са без работа, нямат изгледи да си намерят", каза Алексиев.
Само шест области остават привлекателни за заселници от страната - във Варна, Бургас, София, Кърджали, Стара Загора и
Хасково повече хора са се заселили, отколкото са напуснали областта. В Кърджали също има повече преселници от
напусналите, като 2/3 от тях са от чужбина, а 1/3 - от страната. Обяснението може да се търси заради местните избори м.г.,
коментираха от ИПИ.
Бургас е шампион по привлечени чужди инвестиции - между 2008 г. и 2013 г. те са нараснали четири пъти. Това се дължи
основно на инвестицията от над 1 млрд. долара на "Лукойл Нефтохим Бургас", както и заради сферата на аутсорсинг
услугите и многото кол центрове. Чужди инвестиции успяват да привлекат и Пловдив, Софийска област, Стара Загора и
Пазарджик - все на юг от Стара планина. Като една от пречките пред чуждите инвеститори от ИПИ посочват липсата на
кадастър - по-малко от 1/5 от страната има кадастрални карти. И ако в София и Ловеч обхватът е съответно 96% и 74%, то
във Видин, Кърджали и Търговище е под 10 на сто.
СЪД
В тазгодишното изследване е включен и показател за сигурност и правосъдие, по който икономистите съдят за
ефективността на съдебната система. Данните показват ясна връзка - колкото е по-добре икономически развита областта,
толкова по-неефективен е съдът, а престъпността - по-голяма, тоест икономическото развитие има цена и тя е по-голяма
престъпност и по-бавен съд. Данните показват, че по този показател най-зле се представят столицата, Бургас, Варна и
Благоевград. Изключение правят Кюстендил, Сливен и Монтана, които хем не са икономически развити, хем оценките за
сигурност и правосъдие са много ниски. Областите Кърджали, Смолян, Силистра и Ловеч се характеризират с ниска
престъпност и относително ефективна местна съдебна система, но със слабо икономическо развитие. Между 2011 и 2013
г. намалява действителната натовареност на наказателните съдии в окръжните съдилища - от 10.8 дела на месец на 8.3
дела на месец. Това може да се обясни с намаления брой регистрирани престъпления, заради ниското доверие в
полицията и съда, както и с намаляващото население, посочиха от ИПИ. "От друга страна обаче, е трудно обяснимо
нарастването на висящите наказателни дела и паралелното намаляване на относителния дял на делата, приключили в
рамките на 3 месеца. Влошаването на тези показатели сигнализира за намалена ефективност на съдебната система в
повечето области," коментира Светла Костадинова от ИПИ.
√ България си е изхарчила бюджета още на 24 октомври
Страната ни е в най-лошата група по дефицит заедно с Кипър и Португалия
България е свършила парите си за 2015 г. още на 24 октомври и оттогава живее на кредит. Страната ни е сред държавите в
ЕС с най-тежък бюджетен дефицит, като дори е по-зле от сочената за назидание Гърция. Това показват изчисленията на
икономическия институт "Молинари". Френско-белгийският научен тръст е класирал 28-те членки на ЕС по бюджетна
стабилност.
България е в най-лошата група заедно с Кипър, Португалия, Хърватия и Испания, които също като нас още през октомври
са успели да похарчат приходите, планирани за цялата година.
Гърция е в малко по-добра кондиция, защото бюджетът й още не е излязъл на червено - това ще се случи на 21 ноември.
В "ноемврийската" група са още 9 държави, сред които са Франция, Полша, Унгария, Италия. От снощи и Франция е част от
същата компания, тъй като е похарчила своите 390 млрд. евро приходи за годината и ще утежни още повече дълга си от
2100 млрд. евро, отбелязва в. "Фигаро".
На другия полюс е "великолепната четворка" - Естония, Литва, Германия и Дания. Това са страните, които ще приключат
2015 г. с излишъци и теоретично ще могат да изразходват бюджетните си приходи за тази година през януари догодина.
На Дания например тазгодишните постъпления биха й стигнали до 12 януари 2016 г., на Германия - до 9 януари, на Естония
- точно преди Йордановден. Към отличниците в ЕС може да бъде причислен и Люксембург, който ще изчерпи събраното в
бюджета по Коледа.
България ще приключи поредна бюджетна година на червено - така е от 2009 т. насам. Проблемът е, че когато държавната
машина излиза в преразход, се налага да взима заеми. Само допреди години държавният дълг бе под 18% от БВП, а вече
се е устремил към 30-те процента.
Междувременно министърът на финансите Владислав Горанов предложи актуализация на плана за държавните финанси
за 2015 г. Сега Народното събрание трябва да разреши на правителството да харчи с ускорени темпове. Това означава, че
превишението на разходите над приходите ще е още по-голямо от планираното. МФ представи разчети за 3.3% дефицит
спрямо БВП при планирани под 2 процента.
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√ Природният газ може да поевтинее от 1 януари
Цената на природния газ да се запази или дори да бъде понижена от Нова година очаква изпълнителният директор на
"Булгаргаз" Петьо Иванов. Засега той не се ангажира с конкретни числа. Ако има намаление, това ще бъде поредното
поевтиняване на газа. От началото на октомври цената падна за четвърти път - с 14.26%. Общо през тази година синьото
гориво поевтиня с около една трета. Цената му е важна, защото от нея зависят и цените на тока и на парното. Намалението
на природния газ е една от причините цената на електроенергията за битовите потребители да остане непроменена от 1
ноември.
"Нашата прогноза за след 1 януари е поне да няма повишение, т.е. тази цена, която се прилага в момента - 415.20 лв. за
1000 куб. метра, може би ще остане в този вариант. Ако има движение, предполагам, че няма да е нагоре", обясни Иванов.
Цената дори можела да падне леко, тъй като в момента има спад и в цената на петрола, която участва в определянето на
стойностите за природния газ. По закон на всяко тримесечие общественият доставчик предлага цена за природния газ на
енергийния регулатор, който определя крайните стойности.
За първите девет месеца на годината дружеството е регистрирало загуба от 23 млн. лв. Отрицателният резултат обаче е
натрупан заради обезценка на материални запаси в газохранилището в Чирен, каза още шефът на "Булгаргаз". Към
момента общественият доставчик разполага с 450-460 млн. куб. м в Чирен. "Всеки от нас се надява да няма нужда тези
количества да бъдат аварийно използвани през следващата година", добави той в отговор на въпрос за евентуална криза
с доставките.
Вестник Монитор
√ Продадохме зад граница стоки за 34 млрд. лв.
Наши фирми са продали зад граница стоки за 34 млрд. лв. през първите девет месеца на годината. На толкова възлиза
износът ни за ЕС и за страни извън общността според последните данни на НСИ. Спрямо същия период на 2014 година това
е ръст от 6,6%. Само през септември общият износ възлиза на 3,767 млрд. лв. и намалява с 3,9% спрямо същия месец на
предходната година.
В същото време за деветте месеца в страната ни са влезли стоки за 38,1 млрд. лв., или с 1,2% повече спрямо същия период
на предходната година. През септември 2015 г. общият внос намалява с 12,3% спрямо същия месец на предходната година
и възлиза на 4 млрд. лв.
Така за януари-септември България е на минус от търговията си с останалия свят, като отрицателното салдо е 4,1 млрд. лв.
Това е 1,6 млрд. лв. по-малко от салдото за деветте месеца на 2014 година. За септември общото външнотърговско салдо
е отрицателно и е на стойност 329 млн. лв.
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√ МВФ приветства мерките в банковия сектор, но призова за контрол на разходите
Предизвикателствата в краткосрочен план намаляват от лятото на 2014 г., но все още са значителни, оцени
мисията на финансовата институция
Международният валутен фонд (МВФ) приветства напредъка по провеждането на прегледа на качеството на активите и
стрес тестовете за банковия сектор и реформирането на банковия надзор на Българска народна банка (БНБ), но призовава
правителството да не увеличава разходите до края на годината и да търси възможности за ускоряване на фискалната
консолидация. Това са част от основните изводи от мисията на МВФ, посетила България от 4 до 9 ноември.
Ръководителят на мисията на финансовата институция за България Мишел Шанън се срещна с представители на
Министерството на финансите, БНБ и други държавни институции, на неправителствени организации и на частния сектор,
за да обсъди с тях икономическите перспективи и свързаните с тях политики, съобщават от МВФ.
Рисковете в банковия сектор утихват, но несигурността остава
Според международните експерти до известна степен предизвикателствата у нас в краткосрочен план, макар и все още
значителни, намаляват от лятото насам.
„Избирането на управител и подуправители на БНБ премахна един важен източник на несигурност при провеждането на
политики. Независимо от това обаче събитията ще трябва внимателно да се наблюдават поради съществуващата все още
значителна несигурност в резултат на редица рискове“, посочват от МВФ.
От там оценяват положително предприетите мерки от страна на БНБ за ограничаване евентуалното въздействие на
последните събития в Гърция върху българската банкова система.
Във връзка с прегледа на надзора над банковия сектор МВФ приветства публикуването от страна на БНБ на подробния
доклад на МВФ и Световната банка за оценката на банковия надзор в съответствие с базелските основни принципи за
ефективен банков надзор, както и публикуването на първоначалните стъпки за изпълнение на плана за реформиране на
банковия надзор.
„Едновременно с това въвеждането на Директивата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции
това лято беше много важна стъпка напред и понастоящем нейното прилагане върви по план, което попълва ключови
сегашни пропуски в законодателната рамка по преструктуриране на банки“, оценяват още от МВФ и обръщат внимание на
последващите стъпки към доразработване на базираната на правила рамка и вътрешен контрол на банковия надзор и
изграждане на напълно функциониращ орган за преструктуриране на банки.
„Подготовката за Прегледа на качеството на активите (ПКА) в банковия сектор е в съответствие с времевата рамка в
Националната програма за реформи“, гласят още изводите на мисията на МВФ. „Властите разбират колко важен е строгият
ПКА за засилване на доверието в банковата система и подчертават своя ангажимент към изготвянето на силна методология
и стриктен процес по нейното прилагане на място, както и ефективна комуникация и бързи последващи действия.“
Експертите на международната финансова организация обръщат внимание на предприетите мерки от страна на
правителството за осигуряване на възможност за предоставяне на подкрепа при евентуален капиталов дефицит в отделни
кредитни институции в случаите, когато този потенциален дефицит няма да може да се покрие от пазара. Може би става
дума за предвидените средства в Бюджет 2016, определени като буфер за непредвидени ситуации.
Прогресивното подобряване на корпоративните баланси и провеждането на следващите стъпки за контролиране на
необслужваните заеми в банковата система продължават да имат решаващо значение. Последните турбуленции на
развиващите се пазари пък имаха пренебрежимо въздействие върху страната при ограничените й експозиции към
външните капиталови пазари, оценява още мисията на МВФ, ръководена от Мишел Шанън.
Украйна, Русия и бежанците влияят на България незначително
Базираната във Вашингтон институция предвижда умерен икономически ръст за 2015 г., който да е близък до нивото от
1,7% през миналата година. Очаква се растежът да бъде базиран на износа и усвояването на фондовете на ЕС.
„Рисковете по отношение на перспективата са по-скоро позитивни и засилването на вътрешното търсене е възможно да
увеличи умерено растежа през 2016 г“, допълват от Фонда.
Според тях въздействието на конфликта между Украйна и Русия остава незначително, а настоящият наплив на бежанците
към Европа до момента няма силно въздействие върху България.
МВФ посочва, че макар икономическата активност да се повишава и вследствие на това безработицата да е намаляла, се
прогнозира тя да остане все още висока. Дефлационният тренд пък ще се пречупи със стабилизирането на цените на
суровините на международните пазари.
България да търси възможности за ускоряване на фискалната консолидация
С оглед на фискалната позиция са постигнати приходи, значително по-високи от прогнозираните за 2015 г., в резултат на
административни усилия, което се приветства от МВФ.
„Докато прогнозата за дефицита на касова основа е да надхвърли първоначално заложената цел, то дефицитът на
начислена основа (с времева корекция за плащанията, свързани с европейските фондове) вероятно ще остане в рамките
на целевото ниво. При това положение допълните приходи се очаква да бъдат напълно усвоени за финансиране на
допълнителни разходи, включително от някои министерства и общини. Това представлява една пропусната възможност
за ускоряване на необходимата консолидация“, гласят изводите на МВФ за фискалната политика.
„При положение, че извършването на разходите се концентрира през четвъртото тримесечие, правителството следва да
упражни всички възможни средства за задържане на текущото разходване до края на годината“, призовават от МВФ.
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Целта за дефицита за 2016 г. и средносрочните фискални тенденции, описани в наскоро публикуваната Средносрочна
бюджетна прогноза за 2016–2018 г., са постижими. Според МВФ целта за 2016 г. зависи от устойчивото постъпление на
приходите, някои от които имат еднократен характер. Може би тук става дума за очакваните еднократни приходи от
планираната концесия на Летище София.
„Затова е необходим строг контрол на разходите, включително за заплати, както и готовност да се повишат спестяванията
в случай, че приходите не се постигнат“, съветват в тази връзка от МВФ.
Същевременно правителството трябва да продължи да търси възможности за ускоряване на консолидацията, за да може
в разумни срокове дългът да поеме една стабилна тенденция на намаляване и да се подкрепи стабилното изграждане на
фискални буфери.
МВФ оценява, че е важно е да се предприемат бързи действия за създаване на напълно функциониращ и независим
фискален съвет „като част от по-широка стратегия за засилване на мониторинга на фискалните рискове“. Изборът на
корективния орган се очаква да бъде направен в края на ноември, тъй като вече се проведе изслушването на кандидатите
за председател и членове на фискалния съвет.
Рискове пред пенсионната система, здравеопазването, транспортния и енергийния сектори
Според МВФ значителен остава средносрочният фискален натиск, свързан с емиграцията и застаряващото население,
както и имплицитните рискове, свързани с държавните предприятия. От МВФ смятат, че последните реформи в
пенсионната система са подобрили краткосрочните финансови потоци, но са увеличили загрижеността за дългосрочната
устойчивост.
„От голямо значение ще бъде реализирането на плановете на правителството за реформа на инвалидните пенсии. Ще
бъде необходимо внимателно наблюдение на въздействията, произтичащи от нововъведената възможност за
преминаване между публичната и частната пенсионни системи“, пише в изводите на МВФ.
Според експертите от критично значение ще бъде да се наблюдава устойчивия напредък при адресирането на слабостите
в ефикасността на здравната система в резултат на нововъведеното законодателство, както и изясняването на плановете
за смекчаване на имплицитните фискални рискове, свързани с държавните предприятия в транспортния и енергийния
сектори.
Дългосрочната цел на България за доближаване до средното за ЕС ниво на доходи зависи от по-големия напредък при
разрешаването на структурните проблеми, забавящи растежа, смятат от МФВ.
Според тях е необходимо подобряването на финансовата позиция и на пазарното функциониране на енергийния сектор,
включително последващи действия за възстановяване на финансовата стабилност на електроснабдяването.
„Ефективните инвестиции в инфраструктура и човешки капитал, както и мерките за укрепване на бизнес средата,
включително чрез намаляване на корупцията и кронизма и укрепването на върховенството на закона са важен катализатор
за инвестициите и повишаване на производителността, необходими на България, за да реализира икономическия си
потенциал“, посочват отново от МВФ някои от слабостите на българската икономика.

√ Заплатите в частния сектор растат над два пъти по-бързо от тези в обществения
Наетите лица и средната заплата в България намаляват през третото тримесечие спрямо второто, но на годишна
база растат
Заплатите в частния сектор в България растат над два пъти по-бързо от тези в обществения, сочат предварителните данни
на Националния статистически институт (НСИ).
Средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие в обществения сектор нараства с 4,1% спрямо същия
период на миналата година до 911 лв., а в частния сектор - с 9,4% до 862 лв., разкриват данните.
Спрямо предходното второ тримесечие обаче и в двата сектора се наблюдава спад, макар и минимален – от 0,6% в частния
и 0,7% в обществения.
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Графики: НСИ
Общо за страната през третото тримесечие средната месечна работна заплата e 874 лв. и намалява спрямо второто с 0,6%.
Най-голям спад на заплатата е регистриран при финансовите и застрахователни дейности - със 7,8%.
На годишна база средната заплата нараства с 8%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности
„Административни и спомагателни дейности” - с 20,9%, „Култура, спорт и развлечения” - с 15,4%, и „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 13,2%.
По месеци средната брутна месечна работна заплата за юли е 879 лв., за август - 858 лв., и за септември - 885 лева.

Икономическите дейности с най-високи средни заплати са „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения” - 1 985 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива” - 1 570 лева, „Финансови и застрахователни дейности” - 1 517 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - 573 лева, „Други
дейности” - 613 лева и „Административни и спомагателни дейности” - 672 лева.
Наетите лица в страната към края на септември достигат 2,27 млн., като намаляват с 38,9 хил. души, или с 1,7%, спрямо
края на юни. Те обаче са с 21 хил., или с 0,9% повече в сравнение с края на септември 2014 г.
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Спрямо края на второто тримесечие най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в хотелиерството и
ресторантьорството - с 22,1%. Най-голямо увеличение има в дейностите „Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване“ - с 1,6%, и „Образование“ - с 1,2%.
На годишна база най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в „Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,4 хил., „Преработваща промишленост ” - с 5,7 хил., и „Транспорт, складиране
и пощи” - с 4,4 хил. Най-голямо е намалението в хотелиерството и ресторантьорството - с 2,5 хил. души.
√ Износът и вносът спадат за втори пореден месец
Подкрепа за външната търговия на България през септември оказва единствено износът за ЕС
През септември износът и вносът на България спадат за втори пореден месец. Експортът и импортът за държавите извън
Европейския съюз (ЕС) отново намаляват с двуцифрени стойности. Подкрепа за външната търговия през месеца оказва
единствено износът за основния ни търговски партньор – държавите членки на ЕС.
В деветия месец на 2015 г. общият износ възлиза на 3,77 млрд. лв., като се понижава с 3,9% на годишна база, показват
предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). През деветмесечието стойността на износа се
равнява на 34 млрд. лв., което е с 6,6% повече в сравнение със същия период на миналата година.
Общият внос се смъква с 12,3% спрямо септември 2014 г. и възлиза на 4,1 млрд. лв. Стойността му от началото на годината
е 38,1 млрд. лв. и е с 1,2% по-висока в спрямо януари-септември 2014 г.
Само през септември търговският дефицит се свива до 329 млн. лв., докато година по-рано бе 752,3 млн. лв. За
деветмесечието на 2015 г. има недостиг по търговското салдо в размер на 4,11 млрд. лв., който намалява с 28,4% на
годишна база от 5,739 млрд. лв.
Износът за ЕС бележи годишен растеж във втори пореден месец
През септември експортът към основния ни търговски партньор – страните членки на ЕС, се повишава във втори пореден
месец и оказва цялостна подкрепа на външната търговия на фона на спадовете към трети страни.
През месеца растежът е от 4,7% на годишна база. Стойността на износа за Стария континент през септември е 2,49 млрд.
лв., а от началото на годината – 21,724 млрд. лв. За деветмесечието прирастът е от 9,1% на годишна база.
Към 31 август 2015 г., до когато е разбивката на НСИ за търговията на България с ЕС по страни и изнесени и внесени стоки,
най-голям годишен ръст има в секторите „Химични вещества и продукти” - от 19,6% до 1,65 млрд. лв., и „Минерални
горива, масла и подобни продукти” – от 17,7% до 960,2 млн. лв. Спад НСИ наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни
напитки и тютюн” – от 7,1% на годишна база до 186,1 млн. лв.
Същевременно вносът от ЕС намалява също във втори пореден месец – през септември с 3% спрямо годишния спад от
3,9%, регистриран през август. За деветмесечието стойността на внесените от ЕС стоки е 24,2 млрд. лв., което е с 5,8%
повече в сравнение със същия период на 2014 г.
При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение НСИ отчита в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” – от
21,1% на годишна база до 346 млн. лв. Най-голямо намаление пък има в сектор „Минерални горива, масла и подобни
продукти” – от 24,8% до 943,4 млн. лв. Отделно, най-голяма е стойността на внесените „Машини, оборудване и превозни
средства“ – 7,03 млрд. лв., което е с 11,2% повече спрямо януари-август 2014 г.
Търговският дефицит на страната с ЕС през септември е 179,9 млн. лв. при 374,1 млн. лв. за септември 2014 г. За
деветмесечието на 2015 г. недостигът намалява с 16,3% на годишна база до 2,5 млрд. лв.
Основни търговски партньори на България от страните членки на ЕС са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и
Белгия, които към 31 август 2015 г. формират 69,8% от износа за общността. Измененията при износа, вноса и салдото с
търговските ни партньори са обобщени в таблицата.
Търговия на България с ЕС по страни към август 2015 г. и общо за деветмесечието на 2015 г. (в млн. лв.)

Таблица: Investor.bg по данни на НСИ
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Износът и вносът с трети страни с втори пореден двуцифрен спад
През септември износът на България извън държавите членки на ЕС намалява със 17,1% на годишна база след близо 13процентния срив през август. Стойността му възлиза на 1,28 млрд. лв. през септември и 12,3 млрд. лв. през деветмесечието
на 2015 г., което все пак е с 2,4% повече спрямо деветте месеца на 2014 г.
При износа за трети страни през деветте месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най-голям относителен
ръст НСИ регистрира в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” – от 78,4%, но до едва
99 млн. лв., и „Разнообразни готови продукти” – от 42,3% до 1,15 млрд. лв.
Най-голяма е абсолютната стойност на изнесените „Минерални горива, масла и подобно продукти“ – 2,71 млрд. лв., и на
„Артикулите, класифицирани главно според вида на материала“ – 2,434 млрд. лв.
Най-голям относителен спад обаче има именно в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” – от 17,7% на
годишна база. По понижение следва сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация“ – от 7,3 на сто.
Вносът е надолу с 25,7% на годишна база през септември, а за деветмесечието на 2015 г. – с 5,8% до 4,53 млрд. лв.
При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение НСИ отчита в секторите „Храни и живи животни” – от 34,8%
до 587 млн. лв., и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” – от 21,3% до едва 38,2 млн. лв.
Най-голяма е стойността на внесените „Минерални горива, масла и подобни продукти“ – 5,06 млрд. лв., но тя се понижава
с 19,8% на годишна база заради поевтиняването на петрола на международните пазари.
Най-голям спад на вноса през деветмесечието на 2015 г. НСИ наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и
тютюн” – от 26,4% до 112 млн. лв.
За периода януари-септември търговският дефицит с трети страни е в размер на 1,6 млрд. лв. при 2,74 млрд. лв. преди
година. Само през септември има недостиг по търговското салдо в размер на 149,1 млн. лв. при 378,2 млн. лв. за септември
миналата година.
В края на септември 2015 г. малко над половината от търговията с трети държави България осъществява с Турция, Китай,
Сърбия, Русия, Сингапур, САЩ и Македония. Измененията при износа, вноса и салдото с търговските ни партньори извън
ЕС са обобщени в таблицата.

Таблица: Investor.bg по данни на НСИ
√ Дейности за милиони лева се отделят от МВР
Промени в Закона за МВР разделят статута на полицаите от този на чиновниците
С промени в Закона за МВР се създава Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, на което да бъдат
възложени определени нетипични за държавните органи функции. Проектът на Министерския съвет бе внесен в
парламента в петък, 6 ноември.
Новото предприятие ще поеме издаването на лични документи, регистрационни табели на КАТ, както и извършване на
предпечатна подготовка и изработване на защитени документи, печати и щемпели.
Неговият изпълнителен директор ще има право да сключва договори до 100 000 лева без ДДС без обществена поръчка.
Предприятието ще се издържа от такси, приходи от стопанска дейност и т.н. Не е предвидена бюджетна субсидия.
Приходите от такси по бюджета на МВР през 2016 са предвидени да бъдат 95 млн. лева. Интересно е, че те са без промяна
спрямо 2015 г.
Разходите по бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" за 2016 са планирани
на 131 млн. лева.
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Идеята всички услуги за гражданите, предоставяни от МВР, да бъдат отделени в държавно предприятие към ведомството,
което ще може да се развива самостоятелно, бе анонсирана от министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова
миналия месец. Тя поясни, че става въпрос за друга финансова система, при която вместо тези пари да отиват в бюджета
и оттам да идват като трансфери в МВР, ще остават в дружеството, което „ще може технологично по-добре да се развива“.
Идеята е в това дружество да работят основно хора по трудово правоотношение, в министерството да останат държавните
служители, а в полицията - полицейските служители.
Ако услугите за граждани в МВР се отделят в самостоятелно държавно предприятие към ведомството, единствената
разлика ще бъде, че финансирането ще бъде независимо от бюджета. В същото време работещите ще запазят правата си
на служители на МВР и ще е в техен интерес. Това заяви Христо Христов, председател на Националния синдикат на
гражданската администрация в МВР, по повод предложението.
В закона се предвижда и диференциране на статута на служителите - полицейски органи и органи по пожарна безопасност
и защита на населението, за които са приложими разпоредбите на ЗМВР, от една страна, и държавни служители, чийто
статут се урежда от Закона за държавния служител (ЗДСл), от друга. Тази промяна също бе анонсирана предварително и е
крачка към разграничаване на социалните и пенсионни привилегии на работещите на терен и на останалите служители.
√ Средният осигурителен доход нараства с 10 лв. през септември
Размерът на средния осигурителен доход за месеца е 724,60 лв.
Размерът на средния осигурителен доход за страната за септември 2015 година е 724,60 лв., обяви Националният
осигурителен институт (НОИ).
Така средният осигурителен доход се повишава с близо 10 лева спрямо предходния месец август, когато беше 714,91 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 октомври 2014 година до 30 септември 2015 година е
714,57 лева.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите
на новоотпуснатите пенсии през октомври тази година съгласно Кодекса за социално осигуряване.
epicenter.bg
√ Габрово и Бургас са лидери по усвояване на евросредства
Според изследване: Всеки пети в България е беден
Възстановяването на областите в страната от кризата през 2009 г. постепенно се ускорява. Този процес обаче протича с
различни темпове в отделните региони, показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ)
Всеки пети в България е беден. Показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ). Според данните делът на
бедните хора у нас остава стабилен в периода 2007-2013 г., като се колебае между 21 и 22%. Най-драматична е картината
в областите Пазарджик и Сливен, където близо 1/3 от местното население се оказва под линията на мизерията.
Възстановяването на 28-те области в страната от икономическата криза през 2009 г. постепенно се ускорява. През 2014 г.
Брутният вътрешен продукт на страната достига предкризисното си ниво. Процесът на възстановяване обаче протича с
различни темпове в отделните области, коментира главният икономист в ИПИ Десислава Николова. По думите й едва девет
области достигат предкризисното си ниво на БВП до 2012 г. - София (столица), София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол,
Пазарджик, Велико Търново, Добрич и Разград.
Южна България е по-силна икономически от Северната част на страната.
Според анализа на ИПИ през 2014 г. настъпва дългоочакваният обрат на пазара на труда – както на национално ниво, така
и в повечето области. Няколко от тях обаче остават под критичното ниво със заетост под 40 на сто. Всички те са в Северна
България – Видин, Враца, Ловеч и Силистра.
Областите Габрово и Бургас са лидери по усвояване на евросредства. Бургас, Пловдив, София, Стара Загора и Пазарджик
привличат след кризата значителни чужди инвестиции. Област Бургас е шампионът в това отношение по привлечени
инвестиции в последните години – те нарастват с натрупване близо 4 пъти през 2013 г. в сравнение с 2008 г.
Има връзка между степента на икономическо развитие и качеството на образованието. В областите Силистра, Сливен,
Монтана и Разград образованието получава най-ниска оценка, а проблемите в него са най-различни – от много отпадащи
ученици, през слабо представяне на матурите, до недостатъчно преподаватели.
Изследването на ИПИ показва, че колкото по-развита икономически е дадена област, толкова повече проблеми има както
в работата на правосъдната система, така и при регистрираните престъпления. Столицата, Благоевград, Бургас и Варна са
в дъното на класацията по отношение на сигурността и работата на местната съдебна власт, а са с едни от най-високите
оценки за икономическо развитие.
В по-развитите части на страната демографската ситуация като цяло е по-благоприятна. Изключение правят два региона
със слаба икономика - Сливен и Кърджали. Причините за това са съответно високата раждаемост в Сливен - 12,4 на хиляда,
което е най-добрият показател в цяла България за 2014 г. Феноменът в Кърджали пък е свързан с най-високия механичен
прираст на населението - 12 на хиляда, като две трети от заселилите се в областта са от чужбина, а една трета - от други
части на страната, обясни Николова.
Ето и някои от основните изводи от изследването на ИПИ. Като цяло възстановяването от кризата обхваща все по-голяма
част от страната през 2013-2014 г., но няколко области остават изолирани от този процес. Всички те са в Северна България
– Видин, Враца, Ловеч и Силистра. Това за пореден път потвърждава ясната разделителна линия между по-изостаналия
север и по-развития юг, смятат анализаторите в ИПИ. Всички области, които успяват да привлекат чужди инвестиции след
кризата, са в Южна България. Икономически по-развитите райони тук се радват и на по-добри показатели в сферата на
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образованието, и на относително по-благоприятни демографски тенденции. Силната икономика обаче има своята цена –
в по-развитите области престъпността е по-висока, а работата на местната съдебна система – по-бавна.
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