Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БНТ
Участие на Васил Велев на 01.02.2016 г. в „Денят започва“. Част от участието беше включено и в новините на БНТ. Видеата
може да видите тук:
Васил Велев в "Денят започва", БНТ
Васил Велев в новините

БТВ
Васил Велев по темата за картела в горивата в новините на БТВ на 01.02.2016 г.. Видеото може да видите тук:
Васил Велев в новините на БТВ
ТВ. „Европа“
Васил Велев по темата за картела в горивата в новините на тв. „Европа“ на 01.02.2016 г. Видеото може да видите тук:
Васил Велев в новините на тв. "Европа"
Регионална телевизия – Добрич
Репортаж за проведената среща на АИКБ с бизнеса в Добрич. В репортажа са включени Петьо Милков, зам. Председател
на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ. Видеото може да видите тук:
БИЗНЕСЪТ В ДОБРИЧ ПРЕДСТАВИ ПРОБЛЕМИТЕ СИ | Регионална телевизия Добрич - телевизията на Добруджа
BG On Air
√ Има ли картел с цените на горивата?
КЗК ще излезе с решение до един месец, след като получи информация от Данъчни и Митници
Има сериозни основания за картелно споразумение за цените на горивата. Това заяви бизнесът в писмо до Комисията за
защита на конкуренцията (КЗК). Асоциацията на индустриалния капитал, Асоциацията за квалификация на автомобилисти
и Браншовият съюз за стопанска инициатива в транспорта настояват да се ускори изготвянето на анализа, който ще
установи дали има картел на пазара на горивата.
"България има едни от най-високите цени и на бензин, и на дизел в ЕС преди данъчно облагане. Това е много важен
показател. Вторият показател - България е една от страните с най-стеснен и с най-малък марш между най-ниска и найвисока цена, което показва, че почти няма колебание в цените на горивата. Когато имаме много малък марш и много
висока цена в математическото уравнение, което бихме написали малък марш плюс висока цена е равен на картел." посочи в мотивите си д-р Теодор Дечев, директор "Индустриални политики" в АИКБ пред Bulgaria ON AIR.
След като КЗК приключи със секторния си анализ ще излезе с решение дали има картел или не в България, подчерта
говорителят на Комисията Марио Гаврилов в в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR. По думите му чак след като бъде готово
решението може да има производство за картел и за злоупотреба с господстващо положение.
"Намираме като абсолютно недопустими внушенията, че Комисията трябва да приеме точно определено решение. За нас
това е една недопустима намеса и натиск в действията на една независима и обективна институция." - коментира Гаврилов,
по повод писмото на бизнеса.
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Бизнес организациите не отчитат един много съществен факт - "на дребно на пазара в България голяма част от
бензиностанциите прилагат едни отстъпки, които са необявени в крайната цена, но я свалят", посочи говорителят на КЗК.
По думите му това, че цените са близки една до друга не означава, че има картел.
Промените в Данъчния процесуален кодекс, които са в сила от 1 януари ще позволят на Комисията да погледне пазара от
друг ъгъл, съобщи Гаврилов.
"Предишният секторен анализ е правен единствено и само на база информация, получена от фирмите участници в този
пазар. Наскоро беше променен Данъчния процесуален кодекс и получихме едно право, за което се борим от пет години,
а именно да оперираме с осигурителна и данъчна тайна. Тези промени влязоха в сила от Нова година. Изпратили сме
писма и очакваме информация от Данъчни и Митници, което ще ни позволи да погледнем този пазар от съвсем друг ъгъл
- да сравним онази информация, която ни дават играчите от този пазар дали отговаря на онази информация, с която
разполагат държавните органи, които наблюдават този пазар." - поясни Гаврилов.
КЗК ще излезе с решение до един месец, след като получи информацията от Данъчни и Митници, обеща Гаврилов. Той
съобщи още, че производство дали има картел или не вече е започнало заради сигнал на Марешки.
Със сигурност цените на горивата в България не са едни от най-високите, заяви Светослав Бенчев от "Петролната и газова
асоциация". По думите му страната ни се намира в Топ 3 на най-евтините горива в Европа, а цените у нас вървят с
абсолютно същия тренд, както останалите държави членки в ЕС.
"Ако говорим за цена преди акцизи и данъци, то нека си зададем въпроса - кой купува без данъци и акцизи горива? В
крайна сметка потребителят е заинтересован от това неговите горива в колонката да бъдат възможни най-евтини. Освен
това има и други причини горивата ни преди акциз да са малко по-скъпи - това са например разходите, които се правяр по
транспорт, тъй като голяма част от европейските страни, особено източноевропейските се снабдяват по петролопровода
"Дружба". Това е доста по-евтин вариант, отколкото ние и нашата рафинерия, която се снабдява с кораби. Това са
застраховки и разходи и т.н. Рафинерията не работи на един от най-високите си капацитети в момента, което означава, че
разходите по производство се разпределят върху много по-малки количества." - поясни тезата си Бенчев.
България има един от най-високите регулативни разходи, коментира от своя страна икономистът Емил Хърсев.
"Няма никоя страна в Европа да се накичени всички възможни цистерни, колонки, бензиностанции с всевъзможни апарати
по стандарт и по разписание на държавните администрации. Това струва пари и ги плаща този, който пазарува бензин от
колонката." - заяви Хърсев.
"Бизнес моделът на г-н Марешки не може да бъде бързо разпространен. Много е лесно на един отделно взет обект да
свалиш печалбата до минимум, а цените до техния най-нисък размер. Това трудно се получава, когато трябва да
поддържаш цена в цяла верига, а не само във Варна, която е изключително лесна локация за доставка. Това е един
интересен бизнес модел, на който обаче долната граница трудно може да се поддържа." - добави Хърсев.
Същевременно шофьорите смятат, че цените на горивата са изкуствено завишени. А от днес влизат в сила новите винетни
стикери. Шофьорите, които не са закупили стикер за тази година, могат да го направят от дистрибуторската мрежа бензиностанции, пощи, големи търговски вериги, областните пътни управления, гранично контролно-пропускателните
пунктове и др.

Top новини
√ АИКБ: Абсурдно е дизелът в Шумен да е по-скъп отколкото във Варна
Цената на горивата в България е абсурдна, смята заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) Петьо Милков. Той бе в Шумен, за среща с работодатели от региона, с които да обсъдят инициативите на
асоциацията и перспетивите за бизнеса. Форумът се проведе днес в Гранд хотел "Шумен".
"В момента във Варна цената на дизеловото гориво варира между 1.48 лв. и 1.60 лв. за литър, в Шумен е 1.87 лв. С години
тия свръх печалби не се знае по кои джобове отиват", каза Петьо Милков. Той обясни, че е виждал шуменци да ходят с
микробуси във Варна, да зареждат гориво в големи количества.
"Лично се наредих на бензиностанцията зад бус. Когато отвори вратите отзад имаше бидони, туби и зареди някъде към
200 литра пред мен", разказа за.-председателят на АИКБ и допълни, че хората му казали, че им идва по-евтино да си
заредят там.
"На мен във фирмата ми паднаха с около 25% разходите за гориво", каза Милков, който е изпълнителният директор на
"Черно море" АД.
Главният секретар на АИКБ Милена Ангелова обяви, че асоциацията заедно с две от браншовите си структури, които
работят в областта на автомобилен транспорт, са внесли в Комисията за защита на конкуренцията настоятелно писмо, с
което настоява Комисията да ускори процедурата по проверка за картелно споразумение на пазара на горива. Мотивите
са, че в целия свят пада цената на горивата, не кореспондират цените в България с цените на световния пазар.
Петьо Милков отбеляза, че вдигането на цената на електроенергията също е било абсурдно. По думите му тока за големите
предприятия излиза по-скъп отколко за битови нужди, въпреки драстично по-голямото потребление.
"Това е прехвърляне на тежестта върху бизнеса, който не е в добро състояние", каза той.
Според него проблеми има и при размера на минималната работна заплата. Според Милков проблемите в държавата не
са със здравеопазване, престъпност и демография, а със слабо работеща икономика.
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"На тези мерки като минимална работна заплата, които се опитват да прехвърлят върху бизнеса, не им е времето", каза
той и обърна внимание, че сега се получава парадокс чистач с 30 г. стаж да взима по-голямо възнаграждение отколкото
млад висшист.
"Управляващите вместо да ни използват за консултанти и да ги възпираме, ние трябва да се борим с тях", заяви за.председателят на АИКБ.
Друг въпрос, обсъждан на срещата с работодателите, са били начините за работа по оперативни програми от европейските
фондове.
"Интересуваха се как може да се включат, в коя оперативна програма", каза Милков и допълни, че се старае да възбуди
бизнеса, но интересът в Шумен е бил малък.
"Притеснен съм, че няма активност от страна на бизнеса да се постигне резултат, а няма да стане без да се борим", заяви
той.
Милена Ангелова допълни, че висшият менджмънт на фирмите трябва да е заинтересован от такива срещи, което обаче
не забелязали на форума в Шумен.

√ Работодателите против административното определяне на минималната заплата
Минималната работна заплата да не се определя административно, а класът за прослужено време да бъде част от нея.
Това предложение прави Асоциацията на индустриалния капитал, като то е подкрепено и от другите работодателски
организации, съобщи на среща с бизнеса от Добрич и Шумен зам.-председателят на АИКБ Петьо Милков. По думите му,
това ще даде възможност на работодателите да дават бонуси. "Иначе сме свидетели на такива парадокси – млад учен в
БАН взема по-ниска заплата от чистачка с дългогодишен стаж", коментира той.
Милков припомни, че от миналата година до момента минималната работна заплата у нас е увеличена с над 25 %, а се
очаква ръстът на икономиката ни да е нулев и дори отрицателен.
Според него, проблемът пред родната икономика е непрекъснатото прехвърляне на изкуствени тежести върху нея, като
повишената цена на тока, цените на горивата.
По думите му, докато в другите страни политиката се икономизира, то у нас икономиката се политизира.
АИКБ е категорично "за" дуалното обучение, защото има остър недостиг на средни специалисти – стругари, фрезисти,
електротехници, инженери, подчерта той.
Представители на десетки предприятия от областите Добрич и Шумен участваха в срещи с ръководството на АИКБ. На
срещите бяха дискутирани последните инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. Зам.председателят на УС АИКБ запозна местните предприемачи с основните дейности, към които ще бъдат насочени усилията
на АИКБ през 2016 г.
Вестник „Дума“
√ КЗК казва до два месеца има ли картел при горивата
До два месеца Комисията за защита на конкуренцията ще излезе със секторен анализ, който да покаже има ли картел
между търговците на горива у нас. Това стана ясно от думите на говорителя на ведомството Марио Гаврилов пред Нова
телевизия. Според него обаче още е рано да се говори за картел, трябва първо да приключи анализът. Той разясни, че
след последните законодателни промени антимонополната комисия вече има право да работи с осигурителна и данъчна
тайна, което било много полезно за проверката. Трудно обаче било да се докаже в съда, че действително става въпрос за
картел между отделните търговци.
Според Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) има числа, които са категорични, че
цените на бензина и на дизела преди данъчно облагане са забележимо над средните в ЕС. Така въпреки ниската акцизна
ставка българите плащали прекалено висока цена на горивата. Втората страна на въпроса била в маржа между найвисока и най-ниска цена, който в България е 0,18%.
"Във Франция той е 2,5%, а в Гърция – 3,5%. Когато маржът е толкова голям, а цената толкова висока, възниква съмнение,
че има картел. Прибавяме и казуса с г-н Марешки, който направи нагледна демонстрация какво може да стане, ако някой
не иска да играе в картел", заяви Дечев. Според него, ако има картел, то той трябва да бъде наказан.
"Ако няма, то трябва да бъде наказан Марешки, защото прави дъмпинг на пазара. Бездействие вече не е възможно,
някой трябва да бъде наказан", каза още Дечев.
Ureport
√ Шуменци ходят до Варна за евтини горива

Шуменци масово ходят до Варна, само за да заредят евтино гориво, заяви днес в Шумен зам.-председателят на УС на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Петьо Милков, предаде Шум.бг. Варненецът разказа как на
бензиностанция в морската столица пред него спрял бус шуменска регистрация, пълен с бидони и туби. "Изгодно е. Дори
само за 50 литра гориво, по 40 стотинки разлика с Шумен, прави 20 лева", пресметна Милков. АИКБ внесе вчера в
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Комисията за защита на конкуренцията писмо с искане да се ускори изготвянето на анализа, който да отговори на въпроса
за съществуването на картел на пазара на горива.
Цените на горивата във Враца се доближават максимално до цените на бензиностанциите във Варна, а врачани още сега
могат да се възползват от големите намаления. Дизеловото гориво във Враца днес може да бъде намерено на цена от 1.62
лева, бензинът – за 1.83 лева, а газта за 0.82 лева, съобщи Tribali.info.
На тези цени шофьорите могат да заредят единствено в бензиностанция BG OIL, която сваля драстично цените на горивата
с картите с отстъпки, които предлагат на клиентите си.
Във Варна е разрушена прочутата Грамада от камъни, издигната от протестиращите във Варна през февруари 2013 г. –
заради ремонт на тротоара. Тя беше вдигната на мястото, където изгоря варненецът Пламен Горанов – той искаше
оставката на кмета Кирил Йорданов и целия ОбС. Решение за премахването й общинският съвет взе още миналата година.
"Ние искахме да се запази този символ на недоволството, но вследствие на манипулациите от страна на управляващите,
този символ изчезна, премахна се и няма да бъде възстановен". Това коментира Михаил Михайлов, председател на
Отворен обществен съвет в морската столица. Пламен почина навръх 3 март във Военноморската болница с 80% изгаряния.
Пред грамадата от камъни във Варна до февруари м.г. седеше и саморъчно направена табела с лист хартия, на който бе
написано "Мафията убива България".
В пет български града ще бъдат открити специализирани фермерски пазари за био продукти, съобщи Флагман.бг. На тях
сертифицирани производители от цялата страна ще представят продукцията си. Това са София, Варна, Бургас, Пловдив и
Велико Търново. За да участват в пазарите, производителите ще трябва да покажат био сертификати за всеки от
предлаганите продукти.
Обществена поръчка за избор на почистваща фирма е обявила община Хасково, съобщи Хасково.нет, като се позова на
обява в сайта на Агенцията по обществени поръчки. Срокът на поръчката е пет години, а общата прогнозна сума на
договора е 15.5 млн. лева. Поръчката включва събиране и извозване на битови отпадъци от територията на град Хасково
до Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на село Гарваново и почистване на територии за
обществено ползване в града – миене, ръчно и машинно метене. Обслужването обхваща цялата територия на града,
почистване на съдове за смет от място и около тях. През зимния период се обслужват и съдове за пепел.
От края на 2015-а Русе има велоалеи и макар че някои от най-конфликтните точки би трябвало да се регулират със
светофарна уредба, тя не функционира, съобщи Дунав мост, като се позова на "Дневник". Проектът е изграден с
европейско финансиране, чийто краен срок бе 31 декември 2015 г.
Все пак общинарите са "обезопасили" тези точки на конфликт, като са оставили преспи сняг като преграда.
Агенция Стандарт
√ АИКБ: В Европа икономизират политиката си, а в България е обратното
Така смята зам.-председателят на УС на една от най-големите работодателски организации у нас - Асоциация на
индустриалния капитал в България, Петьо Милков
Проблемът пред българския бизнес е, че непрекъснато се прехвърлят тежести върху него и като цяло докато в Европа и
другите страни по света, където има развита икономика и политиката се икономизира, то у нас се политизира
икономиката. Това каза пред журналисти зам.-председателят на Управителния съвет на една от големите работодателски
организации у нас Петьо Милков. Той заедно с главния секретар на Асоциацията Милена Ангелова и представители на
МОН и МТСП бяха в Добрич, където проведоха среща с членове. Темата на срещата е да се чуе гласът на бизнеса по
места, както и да им бъде представена възможността за участие с проекти по оперативните програми, тъй като след края
на програмния период няма да има субсидии и родните фирми ще се конкурират за финансиране на проектите си
наравно с фирми от страни като Дания, Германия, Швеция, сподели Ангелова.
Милков коментира състоянието на работещата икономика, като подчерта, че една от основните задачи на
правителството освен стабилност в държавата, е осигуряването на икономически просперитет. "Ние обаче
продължаваме да сме свидетели на изкуствено прехвърляне на тежести към бизнеса – повишена цена на тока, цените на
горивата. Сред предложенията ни, които са подкрепени и от другите работодателски организации е минималната
работна заплата да не се определя административно, а класът за прослужено време да бъде част от нея. Така ще можем
да даваме бонуси. Иначе сме свидетели на такива парадокси – млад учен в БАН взема по-ниска заплата от чистачка с
дългогодишен стаж" – коментира Милков. Той подчерта, че от миналата година до момента минималната работна
заплата е увеличена с над 25 %, а се очаква ръстът на икономиката ни да е нулев и дори с отрицателен знак. В отговор на
запитване той коментира и отражението върху бизнеса на икономическите санкции срещу Русия, като заяви, че мнението
на работодателите е, че правителството ни трябва да отстоява позиции по-твърдо в защита на родната икономика,
подобно на Полша и други страни-членки на ЕС.
АИКБ е категорично "за" дуалното обучение, защото има остър недостиг на средни специалисти – стругари, фрезисти,
електротехници, инженери, добави той. Ангелова от своя страна сподели, че големият проблем ще възникне при
провеждането на практиките, защото в европейските страни има централизирано представителство на работодателите.
Затова според нея, у нас практиките трябва да се комбинират.
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Нова Добруджанска Трибуна
√ Бизнесът от областите Шумен и Добрич получи информация за новите възможности за финансиране през новия
програмен период и подкрепа
Представители на десетки предприятия от областите Шумен и Добрич участваха в срещи с ръководството на Асоциацията
на индустриалния капитал в Българи (АИКБ). На срещите бяха дискутирани последните инициативи на АИКБ за
подобряване на бизнес климата в България.
Зам.-председателят на УС АИКБ г-н Петьо Милков, представи свършеното от АИКБ през последната година като отбеляза,
че вече 20 години Асоциацията работи непрестанно и неуморно в полза на българския бизнес. Той запозна местните
предприемачи с основните дейности, към които ще бъдат насочени усилията на АИКБ през 2016 г. От своя страна
представителите на предприятията в областта имаха възможност за поставят проблемите, с които се сблъскват. В резултат
се проведе дискусия какви дейности трябва да бъдат предприети, за да се преодолеят трудностите.
Местният бизнес бе запознат с възможностите за финансиране по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
2014-2020 и особено по схемата "Добри и безопасни условия на труд", която предстои да бъде отворена за кандидатстване
съвсем скоро. Очертани бяха и перспективите, които предоставя за предприятията ОП "Наука и образование за
интелигентен растеж" за новия програмен период.
Д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представи оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" и
"Инициатива за малки и средни предприятия", отворената за кандидатстване схема "Подкрепа за внедряване на иновации
в предприятия", а също така и предстоящата "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия". Тя
разясни на присъстващите и основните параметри за новия програмен период на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020. Участващите в срещата получиха практически насоки как могат да се възползват от тези финансови
инструменти.
Регионалният бизнес от област Шумен и Добрич и ръководството на АИКБ се обединиха около мнението, че с общи
действия и задълбочаване на сътрудничеството, ще се подобрят възможностите за бизнес партньорство и ще се намерят
формули за решаването на проблемите от общ интерес. Съвместните усилия ще бъдат насочени към подобрение на бизнес
средата и инвестиционния климат, развитието на икономиката, насърчаване на заетостта.
Следващата среща на АИКБ с бизнеса ще се проведе на 4 февруари в град Велико Търново.

Важни обществено-икономически и политически теми

Акцент бг
√ България губи позиции в класацията за икономическа свобода на Heritage
България влошава с 0,9 точки резултата си в класацията на фондация Heritage за икономическа свобода. С резултат от 65,9
точки страната ни пада от 55-то на 60-то място в класацията, в групата на умерено свободните държави. Непосредствено
преди нас е Албания със същия резултат, но страната подобрява класирането си в сравнение с предходната година.
За региона на Европа България е с 28-ми резултат, като от партньорите ни от Европейския съюз (ЕС) по-назад в класацията
в същата група остават Румъния (61-во място), Португалия (64-то място), Франция (75-то място), Италия (86-то място) и
Словения (90-то място). Още по-назад, в групата на предимно несвободните държави, попадат Хърватия (103-то място) и
Гърция (138-о място). От съседните ни държави Сърбия е класирана на 77-мо място, Македония е на 47-мо място, а Турция
– на 79-то място.
За поредна година лидер в класацията е Хонконг с 88,6 точки, като резултатът на страната се влошава с 1 точка. Второто
място е за Сингапур с 87,8 точки, като за една година е отчетено влошаване с 1,6 точки. Трета е Нова Зеландия с 81,6 точки.
Топ пет се допълва от Швейцария и Австралия, а топ 10 – от Канада, Чили, Ирландия, Естония и Великобритания.
В групата на предимно свободните държави (от 6-то до 38-мо място) попадат още повечето европейски страни, както и
Япония, Грузия, Малайзия, Бахамите, Колумбия и други.
В дъното на класацията като най-несвободна икономика е Северна Корея с резултат от 2,3 точки, следвана от Куба с 29,8
точки и Венецуела с 33,7 точки. Топ 10 на най-несвободните икономики се допълва от Зимбабве, Туркменистан, Еритрея,
Република Конго, Иран, Екваториална Гвинея и Аржентина.
Българският резултат – силен импулс за либерализация, но продължаваща корупция
В доклада се отбелязва, че България е запазила силен импулс в либерализирането на икономическата активност, като е
предприела и мерки за възстановяване на фискалната дисциплина. Публичният дълг и бюджетният дефицит остават сред
най-ниските в региона. Подчертава се и политическата нестабилност в страната в периода май 2013 г. - октомври 2014 г.
заради европейските избори и двата национални вота. Кризата в еврозоната и вътрешната нестабилност тежат върху
икономиката на страната, казва се в доклада, като се допълва, че България остава най-бедната държава в ЕС.
5

Според доклада на Heritage скорошното приемане на еврото от България е малко вероятно. Политическата нестабилност
възпрепятства икономическите реформи и усилията за намаляване на корупцията в държавата, посочва се в документа. От
фондацията посочват, че корупцията остава сериозен проблем в България. ЕС се намеси на няколко пъти през 2014 г.
заради опасения за неизгодна енергийна сделка и рухването на голяма банка, като и двата случая се разглеждат като
резултат от незаконно, тайно споразумение между политическия и икономически елит, посочва се в доклада.
Корумпираната и непоследователна публична администрация слабата съдебна система и организираната престъпност
продължават да възпрепятстват икономическите перспективи на България. Не са добре защитени и правата на собственост,
допълва се в документа.
По отношение на защитата на собствеността страната ни получава оценка от 30 точки – колкото и миналата година. По
отношение на свободата от корупция резултатите се подобряват леко, като оценката е 43 точки. Влошава се оценката за
публичните разходи до 60,4 точки, но се подобрява оценката по показателя "фискална свобода" до 91,1 точки.
Страната ни влошава оценките по отношение на свободата на бизнеса и на работната сила, макар и да се отбелязва, че
стартирането на бизнес вече отнема по-малко време, а изискването за минимален капитал е елиминирано. За регулациите
на пазара на труда се посочва, че са относително гъвкави, но че разходите за труд извън заплатите представляват бреме.
Без промяна остават оценките по показателите, свързани с отворените пазари, но се подчертава, че относително слабата
регулаторна рамка и слабата съдебна система могат да подкопаят чуждите инвестиции.

Българско национално радио
√ Л. Дацов: Данните за бюджета са по-добри, но параметрите не отговарят на това, което икономиката би искала

Забелязват се няколко тенденции в Бюджета. Дефицитът към края на 2015 г. е малко по-добър от първоначално
обявеното, но аз съм малко объркан
Данните, отвън, изглеждат като стар увяхнал кораб, който наново е боядисан, но не те пускат да направиш оглед вътре.
Тоест, на повърхността данните са по-добри – има една стабилизация след няколко години люшкане, но все пак
параметрите не отговарят на онова, което икономиката би искала.
Това каза за предаването "Преди всички" по "Хоризонт" финансовият експерт Любомир Дацов, член на Фискалния съвет
и определи сигналите за 2015 г. като "противоречиви" – картинката отвън изглежда разкрасена, а отвътре нещата остават
с проблемите си, обобщи той :
В момента не би трябвало, фактически, да има дефицит, защото икономиката работи с близо 3% икономически растеж на
година, инфлацията е стабилна, има ръст на работните места.
Преизпълнението на приходите в сравнение с 2014 г. е впечатляващо, заяви Дацов но допълни, че само от ръста на
икономиката с 3% и увеличения брой работни места би трябвало в бюджета да дойдат около 1.1 - 1,15 млрд. лв. Тъй като
европроектите са с ДДС, те също са вкарали в бюджега близо 400 млн. лв. повече.
Имаше едни фискални трикове, които бяха направени в началото на годината – тоест прехвърляне на ДДС от миналата
година в тази, и то фактически почти не остана това, което се нарича "подобрена събираемост в Бюджета". Тоест тя не е
повече от едни 100 -150 милиона максимум. Не е нищо, но все пак не е главозамайващ успех, както се опитват да ни
кажат.
Положителното е, че икономиката се развива, отбеляза Дацов, но подобренията около нас са в резултат повече на
външни фактори:
Ако искаме да продължим в тази добра посока, просто трябва да се постараем малко повече и да не взимаме грешни
решения. Виждаме че непрекъснато се вземат такива, които влияят отрицателно на бизнеса и то през Бюджета –
съобщения за нови данъци, нови такси, нови режимчета. Всъщност това, което се нарича "бизнес среда" по-скоро се
влошава, отколкото да се подобрява.
При 2.5% структурен дефицит, скоро ще трябва да се направи избор дали да се режат разходи или да се вдигат данъци,
изтъкна Дацов. Той разкритикува и пропуски в Закона за публичните финанси.
Поне от 10-тина години е известно, че около 60 общини в България не отговарят на никакви показатели за съществуване
като общини и нямат икономическа база. Те без директната помощ на държавата не могат да съществуват! Нужна е
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национална реформа на тази сфера. Освен това българските публични финанси са много централизирани. Общините в
голяма степен зависят от това, което държавният бюджет отделя като трансфери за тях. От тази гледна точка, след като
нямаш икономическа база, ти не можеш да носиш отговорност за чужди решения.
На общините са били наложени глоби по линия на европейските фондове в следствие на грешки на самите управляващи
органи. Нещата са били "закърпен" с безлихвени заеми от държавния бюджет, но проблемът не е решен.
Решението на БНБ да обяви основен лихвен процент 0 по принцип означава, че банката се опитва да стимулира бизнеса
да взима повече кредити.
Агенция Стандарт
√ В осми клас ще учат как се прави фирма
Шестокласниците трябва да могат да съставят семейния бюджет
Децата в шести клас ще трябва да разработват варианти за семеен бюджет, а в осми клас да знаят как се създава и
управлява фирма. Това е заложено в проектите за нови учебни програми по "Технологии и предприемачество", качени
на сайта на МОН. Миналата седмица имаше куп дебати по проблемите, свързани с новостите в учебните програми по
литература и история. Заради това обаче в публичното пространство все още не са обсъждани програмите по останалите
учебни предмети.
Акции, облигации и кредити не би трябвало да са тайна за учениците от осми клас, които ще учат по новите учебни
програми. Новият предмет "Предприемачество" влиза още от първи клас, като децата постепенно ще усвояват знания
както за труда и технологиите, така и за основните икономически понятия, с които борави обществото.
Във втори клас децата ще учат как се работи в екип, както и за необходимостта от заплащане на видовете труд. В
програмите е записано, че те "прилагат основни правила за работа в екип" и познават популярни професии. На тази
възраст хлапетата ще получават знания и за това
как се борави с основни битови електроуреди
като прахосмукачка и сешоар. Те ще трябва да могат да "свързват изразходването на парите в семейството с потребности
и желания".
В шести клас в програмите е заложено децата да могат да изчисляват себестойност и да правят семеен бюджет. Те ще
трябва да могат да предложат и варианти за свой принос за увеличаване на доходите в семейството, както и да
изчисляват енергийните разходи у дома. Освен това тук се усвояват и начините за приготвяне на ястия чрез пържене и
задушаване. Ще се учат и как се отглеждат плодове, зеленчуци и животни в малка ферма.
В осми клас икономическите понятия, които тийнейджърите трябва да усвоят, се увеличават значително. Сред
термините, които трябва да знаят, вече фигурират "пазарна икономика", "планова икономика", "предприемаческа
инициатива", "кредит". Авторите на програмите са записали също, че учениците трябва да "познават основните правни
форми и възможности за организиране на фирма". Освен това трябва да придобият умения и за нейното управление.
Учениците ще посещават стопански организации, но освен това ще трябва да работят и по малки учебни проекти, както и
да търсят и предлагат идеи за собствен бизнес. Програмите предвиждат 15-годишните да се "ориентират в планиране,
организиране, ръководство и контрол на бизнеса", да работят в екип и да "проучват бизнес средата". Освен това те
трябва да могат да обобщават и интерпретират резултати от маркетингови проучвания. Според програмите учениците ще
трябва и да могат да се ориентират във видовете икономически системи и
да знаят що е пазарен механизъм
Предвидено е те да могат да "разграничават видовете спестовни сметки и видовете кредити", както и да правят разлики
между "акции, облигации, кредити". 15-годишните трябва да могат и да изработят и профил на успешния предприемач.
Записано е също, че те "разграничават своя тип личност и това какви професии им съответстват".
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В първи клас ще знаят как да спестяват
Как се спестява и какво е значението на спестяването и даряването. Това пък е заложено в програмите по "Технологии и
предприемачество" на първокласниците. Най-малките ученици ще трябва също да могат да назоват стоки и услуги, както
и да разбират необходимостта от финансови средства за закупуването на стоки. Освен това ще трябва да могат да
разграничат "нужда" от "желание".
Също в първи клас ще ги обучават на това, колко необходимо е да се пести енергия, както и да боравят безопасно с
инструменти. Те ще трябва да могат да конструират изделия от готови елементи и да опознават начините за
предварителна обработка на хранителни продукти. В този клас децата се запознават и с понятия като "работно място" и
"план за работа".
Сп. „Икономика“
√ Пътят към външните пазари
Иновативният продукт струва по-скъпо и при добър маркетинг той успешно се продава
Износът расте, износът намалява… Има голяма динамика в новините за българския експорт. Докато съобщим, че България
е на път да обърне тренда от страна износител основно на суровини към стоки с висока добавена стойност, тъй като
страната ни печели позиции в световния износ в електрониката, фармацията, пластмасовите изделия, велосипедите,
мебелите и облеклото, но губим позиции в световния износ на зърното, иде ред да информираме, че експортът на пшеница
е скочил с 59% за последните месеци.
В световната търговия няма тренд само нагоре, или само надолу. Ситуацията относително бързо се мени. Глобализацията
дава възможности за преодоляване ограниченията на всеки локален пазар. Затова за много от българските компании
експортът е основен двигател на тяхното развитие. Глобалният пазар им позволява да разрастват своя бизнес чрез
разширяване на продуктите и услугите, които предлагат на съществуващите клиенти, така и за печеленето на нови
партньори. Но ако китайската или друга голяма икономика засили или забави темпа си на развитие, това веднага се усеща
от износителите.
Повече четете в бр. 58 стр. 8 на сп. "Икономика"
Новини дир.бг
√ Росен Плевнелиев ще открие днес българо-бразилски бизнес форум
Президентът Росен Плевнелиев ще представи пред бразилски предприемачи възможностите за бизнес в България. Във
втория ден от посещението си в едноименната столица на Бразилия, държавният глава ще открие българо-бразилски
бизнес форум. България изнася за латиноамериканската държава тестени сладкарски продукти, ензими, електрически
трансформатори и медикаменти. Бразилия внася у нас сурови и необработени тютюн, медни руди и кафе. Въпреки
икономическите проблеми и прогнозите за още по-дъблока рецесия, бразилската икономика остава водеща в Латинска
Америка. Страната ни има интерес, да привлече повече бразилски инвестиции и е готова да предложи на най-големия
латиноамерикански пазар ай-ти продукти, фармацевтични препарати, изделия на химическата промишленост, техника за
нуждите на строителството. Президентът Росен Плевнелиев ще представи възможностите за бизнес у нас: Бразилия заема
първо място в международната търговия на България с Латинска Америка. Бразилия е наш приоритетен, незаменим и
много перспективен партньор и ние искаме да задълбочим сътрудничеството ни - каза Плевнелиев.След Бразилия
президентът ще посети Сао Пауло, най-големия икономически, търговски и финансов център на страната. Там ще се
срещне с българската общност.
news.bg
√ Гражданската квота на РБ не подкрепя Кунева за министър на образованието

Гражданската квота на Реформаторския блок няма да подкрепи кандидатурата на Меглена Кунева за министър на
образованието и ще се въздържат при гласуването в пленарната зала.
Това съобщи депутатът от РБ Гроздан Караждов в социалната мрежа Facebook.
"До този момент пред Гражданския съвет не е представена кандидатура за министър на образованието и науката и
концепция за управление на сектора, съгласно принципите и процедурите за номиниране на кандидатите за изборни
длъжности приети от Реформаторския блок." – се казва в декларация на гражданската квота, под която стоят имената на
депутатите Петър Славов, Мартин Димитров, Гроздан Караджов, Иван Иванов и Станислав Иванов.
В документа те посочват, че ще гласуват "въздържал се" за всеки кандидат, който не е представил концепция и не е получил
одобрението на Гражданския съвет.
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"За да искаш подкрепа, първо трябва да го направиш по правилата, а след това-да си изложиш визията и концепцията за
развитие и реформа на сектора "образование". Докато това не се случи, няма как да дадем подкрепа!" – посочва Гроздан
Караджов в социалната мрежа.
Същевременно непартийните членове на Гражданския съвет оценяват високо "постигнатото в изпълнение на Програмата
на Реформаторски блок в сферата на образованието и науката".

Вестник „Марица“
√ Вдигат български оранжерии в Русия
Русия има интерес към създаването на смесени предприятия и оранжерии с български компании на територията на
федерацията. Това стана ясно по време на среща между Мариета Захариева, изпълнителен директор на Агенцията за
насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с Виктор Ермаков, генерален директор на Руската агенция за
подкрепа на малкия и среден бизнес. Ермаков обяви, че има много запитвания от руски фирми за работа с България. Наймного са за преработвателната индустрия и създаването на оранжерии на руска територия, но с български технологии и
машини.
Освен това има интерес и към производството на плодове, зеленчуци и консерви с оглед на отказа на доставки от Турция.
В момента заради наложените санкции от ЕС на Русия може да се изнасят единствено зеленчукови консерви. По този повод
Русия стартира програма на стойност 170 млрд. рубли за насърчаване на създаването на смесени предприятия в регионите
на нейна територия. Финансирането ще бъде смесено с участие на държавата с цел започване на местно производство,
подчерта Ермаков. От България има над 260 малки и средни фирми, които се интересуват от износ на различни стоки за
Русия. Над 600 малки и средни руски компании пък търсят партньорства с България.
Биг 5
√ Плевнелиев започва официални посещения в Бразилия и в АржентинаКражбата на чужда фирма е най-бързо
развиващия се бизнес у нас
Отмъкването на активите на КТБ с помощта на държавата е класически пример, коментира пред BIG5.BG икономистът
Румен Гълъбинов
Краденето на чужди фирми чрез съда и прокуратурата е най-бързо развиващия се бизнес в България, а рейдърството
(корпоративно превземане) е опасно, защото може да разруши държавността. Това заяви пред BIG5.BG икономистът и
бивш зам.-председател на КФН Румен Гълъбинов. За пример на вихрещото се в България пиратство той даде КТБ. Сагата
около активите на филиралата банка е чисто корпоративно превземане с помощта на държавата.
У нас вече има определени групировки, който са спецове по превземане на бизнеси. За съжаление няма институция, която
да се противопостави на рейдърството.
Дори скандалът около Румяна Ченалова стартира точно заради пиратство - опитът да бъдат превзети двете дъщерни
дружества на Белведере. Такъв бе и случаят с Христо Грозев и Любомир Павлов в спора за Пресгрупата. По същата схема
имаше опити да се изпиратства и за "Дунарит", а пловдивският завод "Юрий Гагарин" премина в чужди ръце.
"Схемите за ограбване на български и чужди фирми са като подменят съдружниците и управителите на фирмите. Вписват
ги в Агенцията по вписванията, а после Търговският регистър приема тези документи, като всичко се проверява чисто
формално, но не реално. Няма никаква проверка дали това е реална промяна, след което се източват и сметките на
фирмите", коментира Румен Гълъбинов.
Във веригата за корпоративно превземане задължително участва човек от Агенцията по вписванията и адвокат, който
основно подготвя документите. А Търговският регистър допуска промяна на собствеността с измама.
"След катастрофата на Едоардо Миролио започна и сагата по превземането на Техномаркет. В България все още няма ясно
установени правила и практика, за да се упражнява контрол срещу корпоративно превземане. Нито мининстерство на
икономиката, нито Агенцията за инвестиции не помагат на фирмите жертви на рейдърството. Да те могат да кажат, че това
е работа на МВР, следствие и прокуратура и са прави. Но по този начин жертвите се въртят в омагьосан кръг. Дори и да
бъдат осъдени пиратите, фирмите не могат да възстановят загубите. Сметките им са източени!", коментира икономистът.
Според него отмъкването на чужд бизнес и многобройните жертви са една от причините за отказ на бизнесмени да
инвестират в България.
Инвестор.БГ
√ Финансовият сектор призова ЕС към облекчаване на капиталовите правила
Целта от облекчаването е да се привлече повече капитал към все още мудната икономика
Банки, фондови мениджъри и ковчезници призоваха Европейския съюз да отпуснe новите правила за капитал и
прозрачност, наложени върху банките и играчите на финансовия пазар след финансовата криза от 2008 г., с цел да се
привлече повече капитал към все още мудната икономика, съобщава Ройтерс.
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Финансовата индустрия, както и някои законодатели, заявиха, че правилата, създадени в разгара на кризата, са довели до
нежелани последствия, които трябва да бъдат коригирани, карайки Европейската комисия да стартира публични
консултации, които тя тъкмо приключи.
На фокус са сложен пакет от изисквания за банките да държат много повече капитал като покритие на заеми и търговия.
Според тях обаче това прави търгуването и услугите неикономически оправдани в някои случаи.
Европейската банкова федерация (European Banking Federation, или EBF) заяви, че моментът е добър ЕС да преразгледа
правилата и предлага "конкретни и проактивни решения" на 55 проблема в документ от 72 страници.
"Съществуват ненужни регулаторни тежести. Сега, повече от седем години след кризата, чувстваме, че е добър момент да
калибрираме и настроим правилно новата регулаторна рамка", заяви главният изпълнителен директор на EBF Вим Майс.
"Решаването на тези въпроси е необходимо за конкурентоспособността на нашата финансова система и бизнесите ни,
растежа и просперитета в Европа", казва Майс.
Документът не призовава за премахването на чувствителни правила като ограничаването на бонусите на банкерите в
блока, но казва, че изискванията части от бонусите да бъдат разпределени през няколко години в някои случаи трябва да
бъдат облекчени.
Банките не са единствените, които искат известни промени на регулаторния режим.
Европейската асоциация за управление на фондове и активи (European Fund and Asset Management Association, или EFAMA)
казва, че иска "регулаторна стабилност", представяйки 40 примера за "съществуващи бариери, несъответствия и
дублиране", които трябва да бъдат преборени.
"В момента има много примери за фундаментални директиви, които засягат нашата индустрия, а е изключително трудно
да се подготвиш в рамките на заявените графици", казва председателят на EFAMA Александър Шиндлер.
Асоциацията за управление на алтернативни инвестиции (Alternative Investment Management Association, или AIMA), която
представлява хедж фондове, също казва, че са нужни промени, с които да се насърчи по-пазарно финансиране за
компаниите.
Европейската асоциация на корпоративните ковчежници (European Association of Corporate Treasurers, или EACT) казва, че
някои от новите правила правят по-трудно за банките подпомагането на компании, които се нуждаят от финансиране и
управление на рисковете.
Банките избират все по-внимателно с кой правят бизнес, което дава на компаниите "неравен достъп" до банкови услуги,
казва ЕАСТ.
Някои компании успяват да се доберат до кредитни линии или заеми, обект на по-затегнати условия, които се дължат на
по-строги капиталови и ликвидни правила, наложени върху банките, казва организация.
Освен това новите правила, изискващи от компаниите да отчитат трансакции с деривати, са скъпи и не са оправдани от
гледна точка на подпомагане на финансовата стабилност, добавя ЕАСТ.
"Затова призоваваме комисията да направи оценка на целесъобразността и пропорционалността на някои от тези мерки
и да отпусне разпоредбите, които са вредни за реалната икономика", казва председателят на EACT Жан-Марк Серве.
Еврокомисарят по финансовите въпроси Джонатан Хил стартира консултации за "по-добри регулации" и има властта да
предложи промени в правилата, които ще изискват одобрението от страните членки на ЕС и Европейския парламент и
може да отнеме няколко години.
"Ще разгледаме стотиците подробни доказателства, които сме получили", каза Хил в понеделник.

Телевизия Блумбърг
√ Финансовият сектор призова ЕС към облекчаване на капиталовите правила
Георги Брашнаров за програмата "синя карта" в предаването "Бизнес старт", 1.02.2016.
Действията на правителството за олекотяване на процедурата "Синя карта" за привличане на високоспециализирани кадри
на работа в България, е стъпка в правилната посока, но трябва да бъдем реалисти. Задачата няма да бъде решена правилно,
ако не последва следваща крачка. Това каза Георги Брашнаров, управител и собственик на "Немечек България" в ефира на
Bloomberg TV Bulgaria.
Програмата "Синя карта" е процедура на базата на Европейска директива, която е отразена и в българското
законодателство, но на практика е много тромава. За да се приложи в България отнема между 7 и 9 месеца, каза
Брашнаров. Като основен проблем за оптимизиране на процеса специалистът посочи "съгласуването на институциите".
"В България за последните 2 години има издадени 100 сини карти, а само през 2014 година в Германия са издадени 14
000".
ИТ бизнесът в цяла Европа страда от недостиг на кадри, като в ЕС се търсят близо 1 млн. специалиста, каза Брашнаров. По
думите му задача, както на бизнеса, така и на държавата е да рекламират България, не само като туристически рай, но и
като дестинация за добро кариерно израстване.
"Нашата професия е професия за мислещи хора. Мечтата ни е нашето образоване да произвежда мислещи, а не
запаметяващи хора. Информация има навсякъде. Новите хора, не само в нашата индустрия, искат мислене, анализ и
способност за взимане на решения. Този тип неща започват да се учат още в детската градина".

Вестник „Труд“
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√ По-скъпите винетки влизат в съда
Върховният административен съд ще заседава по делото за новите цени на винетките. Според недоволните шофьори поскъпите стикери засягат правата и интересите им, защото няма как да се движат по републиканските пътища, ако не платят
винетна такса.
В жалбата си недоволните посочват, че не са спазени изискванията при публикуването на ценни книжа, а и видът на
винетките не е бил обнародван в "Държавен вестник".
В отговор на обвиненията регионалният министър Лиляна Павлова беше категорична, че винетките са напълно законни.

√ Над 18 часа граничният пункт "Кулата" е под блокада
Повече от 18 часа продължава блокадата на гранично-пропускателния пункт “Кулата – Промахон”.
Стачкуващите гръцки фермери непрекъснато променят часа, в който ще вдигнат блокадата на границата, за могат
автомобилите да преминат.
Опашката от тежкотоварни автомобили вече е над 14 километра на българска територия.
Не се пропускат никакви моторни превозни средства, като по опашките от двете страни на границата има и товарни
автомобили, които превозват хранителни продукти. Шофьорите се притесняват за стоката, която превозват.
Последните намерения на гръцките фермери се очертават блокадата да бъде дългосрочна, а не както в предишните дни
пунктовете да се затварят за по няколко часа.
Другият граничен пункт – край Гоце Делчев, беше блокиран снощи до 22 часа. Затворен от фермерите е и "Маказа",
предаде БГНЕС.
Междувременно от пресцентъра на МВР съобщиха: През ГКПП-Илинден няма да бъдат пропускани превозни средства в
интервалите 10.00 - 15.00 часа и 17.00 - 22.30 часа.
Синор БГ
√ Очаква се кандидатстването за намален акциз при горивата да става от първи март
Министерството на земеделието е готово с проектите за промяна на законите за подпомагане на земеделските
производители и за акциза и данъчните складове по прилагане на новата схема за намален акциз в областта на селското
стопанство. Текстовете са изпратени за съгласуване в Министерството на финансите. Това е съобщено от администрацията
на представители на браншовите организации. След одобрението от страна на финансовото министерство схемата на
държавната помощ ще бъде изпратена само за сведение до Европейската комисия.
От агроведомството очакват всеки момент да се получи и отговорът на Еврокомисията по запитването на българското
финансово министерство дали е допустим за подпомагане по държавната помощ биокомпонентът в горивата.
От агроведомството очакват до първи март да са готови всички необходими документи за тази държавна помощ, така че
фермерите да могат да кандидатстват за намаления акциз по време на каманията за директните плащания 2016 г.
Новата схема ще се базира на одобрените площи за подпомагане на кандидата за предходната година, а разходът на
гориво ще се доказва въз основа на фактурите за вече купеното гориво.
Има промяна в разходната норма на декар, която е завишена, и в разходната норма за животинска единица, която е
понижена.
Oralo.bg
√ Очаква се кандидатстването за намален акциз при горивата да става от първи март
С решение на Управителния съвет на ДФ "Земеделие" годишният лихвен процент за новоотпусканите кредити е намален
от 5 на 4 процента.
Облекчените лихвени условия ще се прилагат по три инвестиционни схеми за кредитиране. От тях ще се възползват
кандидатите по Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство, която обхваща дейности по създаване,
възстановяване и отглеждане на трайни насаждения и инвестиции в оранжерийното производство; създаване и
оборудване на животновъдни ферми и закупуване на чистопородни, хибридни и стокови животни, закупуване на техника,
оборудване и инвентар, използвани в селското стопанство. Информация за схемата е публикувана тук.
Възможност за лихвени облекчения предоставя и Схемата за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната
програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 (НПП). Тя дава възможност на бенефициентите по НПП да
получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрени проекти по мерки Б и Г: закупуване на нови кошери,
голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Повече информация за схемата, можете да
намерите тук.
Новите, по-добри условия засягат и Схемата за кредитиране със средства на ДФ "Земеделие" на проекти по Схема за
държавна помощ "Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за
земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински
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произход". Дава се възможност на бенефициентите по схемата за държавна помощ да получат предварително
необходимия финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти. По самата схема за държавна помощ е
възможно възстановяване на 50 % от извършените разходи за изграждане на търговски помещения и закупуване на
търговско оборудване за осъществяване на директни доставки на малки количества суровини и храни от животински
произход. В обхвата на схемата се включва закупуването на млекомати, построяването или приспособяване на
съществуваща сграда/помещение за нуждите на обект за търговия на дребно, закупуването на хладилници, хладилни
витрини и друго специфично търговско оборудване. Пълната информация за кандидатстване по схемата се намира на
сайта на ДФ "Земеделие".

Български Фермер
√ Цената на килограм българско розово масло мина 9000 евро
Министерството на земеделието е готово с проектите за промяна на законите за подпомагане на земеделските
производители и за акциза и данъчните складове по прилагане на новата схема за намален акциз в областта на селското
стопанство. Текстовете са изпратени за съгласуване в Министерството на финансите. Това е съобщено от администрацията
на представители на браншовите организации. След одобрението от страна на финансовото министерство схемата на
държавната помощ ще бъде изпратена само за сведение до Европейската комисия.
От агроведомството очакват всеки момент да се получи и отговорът на Еврокомисията по запитването на българското
финансово министерство дали е допустим за подпомагане по държавната помощ биокомпонентът в горивата.
От агроведомството очакват до първи март да са готови всички необходими документи за тази държавна помощ, така че
фермерите да могат да кандидатстват за намаления акциз по време на каманията за директните плащания 2016 г.
Новата схема ще се базира на одобрените площи за подпомагане на кандидата за предходната година, а разходът на
гориво ще се доказва въз основа на фактурите за вече купеното гориво.
Има промяна в разходната норма на декар, която е завишена, и в разходната норма за животинска единица, която е
понижена
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