Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Нова телевизия
√ Бизнес срещу синдикати заради минималния осигурителен доход
Ако те не се разберат до петък, социалният министър ще се намеси
Синдикатите са готови и на протест, ако не се разберат с бизнеса за минималните доходи, върху които работодателите
плащат осигуровки. Предприемачите искат праговете да отпаднат, защото стимулират злоупотреби.
Спорът между работодатели и синдикати пръв ще усети джобът на Иван. Произвежда алуминиеви врати и прозорци.
Осигуряват го минимално - на 420 лв.
"Трябва да се увеличи минималната работна заплата, според мен. Бих разчитал на шефа си да ми определи заплатата,
защото той преценява кой какво може", коментира Иван Александров, работник във фирма за производство на дограма.
Шефовете обаче са разочаровани - нямат кадрите, които им трябват. Но нямат и нужда държавата да им налага минимуми.
Във фирмата на Станислав работят стотина души. Повечето - на минимална заплата.
"Минималната работна заплата е следствие от нискокачествения труд, неквалифицираните хора. Всеки от нас, когато
попадне на добър служител, е склонен да му плати повече", на мнение е Станислав Балински, управител на фирма за
производство и монтаж на дограма.
Тази година бизнесът отказа да договаря минимални осигурителни доходи по сектори. Не и преди да се смени начинът,
по който се определя минималната заплата. Синдикатите наричат работодателското нежелание за преговори сапунена
опера.
"Подобно беше отношението 2007 г. Отсрещната страна се държа по начин, сходен на този сега. Накрая имаше стачна
вълна и средното увеличение на заплатите беше 20%", припомни Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа".
"Не сме притеснени от тези закани. Да започват организацията! Нека да не се плашим с протести, защото се видя, че и
работодателите могат да протестират", отвърна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
За синдикатите отказът от преговори застрашава националната сигурност - нямало да има кой да работи в държавата.
"Лош прецедент, ако заради тъпоумие провалим работещ модел на договаряне и го подарим на изпълнителната власт,
където не му е мястото", коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Синдикатите искат по-високи доходи.
"Това е битката на битките", категоричен е президентът на КНСБ Пламен Димитров.
А бизнесът казва: "Заслужете си ги!"
"Никой не е казал, че този, който сега взима 420 лв., догодина ще взима 460 лв. Ще взима 460 лв., ако си ги изработи ако не, ще бъде съкратен", казва още председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Бизнесът и синдикатите трябва да се разберат до петък. Ако не, социалният министър ще реши какво да прави с ръста на
минималните доходи след обсъждане в Тристранния съвет.
Вижте и видеото от новините на Нова ТВ.
Tv plus
√ Все още без консенсус за минималните осигурителни прагове
Синдикатите и работодателите остават без обща позиция относно осигурителните прагове на служителите. Всяка година
двете страни преговарят за минималните доходи, на които да се осигуряват работещите в 75 икономически дейности.
Преди няколко седмици бизнесът напусна преговорния процес и поиска окончателно отпадане на праговете у нас. Срокът
за постигане на консенсус е 16 септември.
Във все повече браншове минималните осигурителни прагове стават начални заплати за служителите, обезпокоени са
синдикатите. По техни данни, през 2015 г. 690 хиляди работници са получавали месечно колкото е минимумът в техния
сектор.
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ: "С други думи, това е една нагла манипулация, според нас, и прикрита лъжа,
зле прикрита лъжа, която води до поредица от продължения на този водевил, който гледаме месеци наред вече."
В същото време бизнесът продължава да отстоява позицията, че няма как масово да се изплащат заплати в размер на
допустимия минимум.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ: Очевидно, че след като не се осигурява на минимални прагове сега, няма никаква
логика после да се осигурява на още по-ниско на минимална работна заплата. Това е едно плашило, което се размахва.
Според работодателите не е логично въобще да съществуват минимални осигурителни доходи.
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ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ: "Нямаме нужда от такава патерица. Не във всички страни от ЕС има минимални
работни заплати, всъщност там, където няма минимална работна заплата, хората получават по-големи заплати."
Праговете не помагат и в борбата срещу сивия сектор, смятат работодателските организации. По думите им, миналата
година така или иначе с текстове в закона некоректното осигуряване и липсата на такова беше криминализирано. На
което синдикатите отговарят така:
ДИМИТЪР МАНОЛОВ ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": Този текст при 30% сива икономика някак си виси във въздуха. Ние
още не сме чули за нито един човек, на когото да е потърсена отговорност по този именно текст.
Срокът, в който бизнесът и синдикатите трябва да договорят праговете за 2017г беше удължен до 16.09. след това
социалният министър може по служебен път да определи какви да бъдат съответните стойности.
Предприемач
√ Среща на ръководството на АИКБ и Мисията на Международния валутен фонд
Срещата бе по инициатива на Мисията на Международния валутен фонд, с цел оценка на икономическото и финансовото
развитие в България. Обсъдени бяха въпросите, свързани с Националната програма за реформи на България; Социалния
диалог в България; Ситуацията на пазара на труда; Механизмът за определяне на минималната работна заплата (МРЗ);
Системата за минималните осигурителни прагове в България (МОД) и други.
Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономическият растеж на България за тази година да се забави до 2,3%
спрямо 3%, отчетени през миналата година. Същият темп на растеж МВФ очаква да се задържи през следващата година.
Очакванията на МВФ за българската икономика са по-оптимистични и в сравнение с пролетната прогноза на Европейската
комисия (ЕК), според която брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се разшири с 2% през тази година. МВФ
очаква ръстът на износът на България през тази година да се забави до 4,1% през тази година и да се ускори слабо до 4,2%
през 2017 г. Според фонда, основен двигател на растежа ще бъде частното потребление, за което прогнозира, че ще се
разшири с 2,5% през тази година и ще задържи този темп и през 2017 г.
По отношение на Националната програма за реформи, АИКБ изразява своето задоволство и подкрепа към препоръките,
отправени от Съвета към страната ни, като отправи няколко препоръки и коментари. Във връзка със ситуацията на пазара
на труда, АИКБ счита, че са необходими реформи в областта на професионалното и висшето образование и настоява за
спешни действия за повишаване броя на местата по държавна поръчка за ученици в професионалните училища по
дефицитни, но непопулярни професии и специалности, както и отпускане на държавни стипендии за тях.
За пореден път АИКБ представи позицията си против административното определяне на МРЗ. Нарастването на МРЗ (с
включен клас) изпреварва ръста на производителността на труда, договаряните по браншове МОД, както и ръста на
средната работна заплата, като надвишава 50%, а в редица икономически дейности – дори 75% от нея. АИКБ настоява за
нов подход при определянето на МРЗ за страната и предлага минималните месечни работни заплати и минималното
заплащане за час, да се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите (отрасловите)
работодателски и синдикални организации, които да се договарят по икономически дейности. Това ще замени
договарянето на минималните осигурителни доходи (прагове). Национално представителните организации на
работодателите предприеха реални действия в посока на спиране на договарянето на минималните осигурителни доходи.
За целта те уведомиха правителството и социалните партньори от синдикатите, като изложиха в детайли своите аргументи
срещу договарянето на МОД по досегашната процедура. Позицията на национално представителните работодателски
организации в България беше подкрепена и от редица водещи браншови организации, които на практика провеждат
основната част от преговорите за МОД.
Бяха обсъдени и въпросите, свързани с липсата на консенсус по предложените от Министерство на финансите промени
във втория стълб на пенсионно-осигурителната система. На срещата от страна на АИКБ присъстваха Никола Зикатанов
(заместник-председател на УС на АИКБ), Бойко Недялков (член на УС на АИКБ) и Теодор Дечев (директор "Индустриални
политики" в АИКБ). От страна на МВФ участие взе Уве Бауер - икономист в отдела за България, отговарящ за
макроикономическите показатели. Пълната позиция на АИКБ за срещата с Мисията на Международния валутен фонд може
да видите тук
Economy.bg
√ МВФ очаква 2,3% икономически ръст за България за 2016
Представители на Фонда се срещнаха с представители на АИКБ.
Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономическият растеж на България за тази година да се забави до 2,3%
спрямо 3%, отчетени през миналата година. Същият темп на растеж МВФ очаква да се задържи през следващата година.
Очакванията на фонда за българската икономика са по-оптимистични и в сравнение с пролетната прогноза на Европейската
комисия (ЕК), според която брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се разшири с 2% през тази година.
МВФ очаква ръстът на износа на България през 2016 да се забави до 4,1% и да се ускори слабо до 4,2% през 2017. Според
фонда основен двигател на растежа ще бъде частното потребление, за което прогнозира, че ще се разшири с 2,5% през
тази година и ще задържи този темп и през 2017.
Това стана ясно по време на среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и
редовната Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), която е на посещение в България в периода между 7 и 16
септември. На срещата от страна на АИКБ присъстваха Никола Зикатанов (заместник-председател на УС на АИКБ), Бойко
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Недялков (член на УС на АИКБ) и Теодор Дечев (директор "Индустриални политики" в
АИКБ). От страна на МВФ участие взе Уве Бауер - икономист в отдела за България, отговарящ
за макроикономическите показатели.
Срещата е по инициатива на Мисията на Международния валутен фонд с цел оценка на
икономическото и финансовото развитие в България и обсъждане на икономическите и
финансови политики в страната. Обсъдени са въпросите, свързани с Националната
програма за реформи на България; Социалния диалог в България; Ситуацията на пазара на
труда; Механизмът за определяне на минималната работна заплата (МРЗ); Системата за
минималните осигурителни прагове в България (МОД) и други. Обсъдени са и въпросите,
свързани с липсата на консенсус по предложените от Министерство на финансите промени
във втория стълб на пенсионно-осигурителната система. Пълната позиция на АИКБ за
срещата с Мисията на Международния валутен фонд днес по обявените теми може да
видите тук.

Sliven Net
√ Ръководството на АИКБ и Мисията на Международния валутен фонд обсъдиха
икономическите и финансовите политики в страната
Днес се проведе среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ) и редовната Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), която е на
посещение в България в периода между 7 и 16 септември.
На срещата от страна на АИКБ присъстваха Никола Зикатанов (заместник-председател на УС на АИКБ), Бойко Недялков
(член на УС на АИКБ) и Теодор Дечев (директор "Индустриални политики" в АИКБ). От страна на МВФ участие взе Уве Бауер
- икономист в отдела за България, отговарящ за макроикономическите показатели.
Срещата бе по инициатива на Мисията на Международния валутен фонд и с цел оценка на икономическото и финансовото
развитие в България и обсъждане на икономическите и финансови политики в страната. Обсъдени бяха въпросите,
свързани с Националната програма за реформи на България; Социалния диалог в България; Ситуацията на пазара на труда;
Механизмът за определяне на минималната работна заплата (МРЗ); Системата за минималните осигурителни прагове в
България (МОД) и други.
Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономическият растеж на България за тази година да се забави до 2,3%
спрямо 3%, отчетени през миналата година. Същият темп на растеж МВФ очаква да се задържи през следващата година.
Очакванията на МВФ за българската икономика са по-оптимистични и в сравнение с пролетната прогноза на Европейската
комисия (ЕК), според която брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се разшири с 2% през тази година. МВФ
очаква ръстът на износът на България през тази година да се забави до 4,1% през тази година и да се ускори слабо до 4,2%
през 2017 г. Според фонда основен двигател на растежа ще бъде частното потребление, за което прогнозира, че ще се
разшири с 2,5% през тази година и ще задържи този темп и през 2017 г.
По отношение на Националната програма за реформи АИКБ изразява своето задоволство и подкрепа към препоръките,
отправени от Съвета към страната ни, като напълно ги споделя и подкрепя в основната им част, отправяйки няколко
препоръки и коментари.
АИКБ счита, че социалният диалог в България е изправен пред предизвикателства, като например фактите, че
правителството често не взима предвид позицията на работодателите по минималната работна заплата (МРЗ), като
публикува и тиражира нейно увеличение; важните промени в пенсионната система системно се обявяват за обществени
консултации непосредствено преди големи празници, без предварителен адекватен диалог със социалните партньори, а
резултатите от изключително краткото обществено обсъждане не се взимат под внимание; важните решения – като
стабилизиране на банковата система, емитирането на държавен дълг и радикални промени в цените на енергоносителите
(за последното има прогрес в смисъл подобрение) също се предприемат, без на практика да се отчитат позициите на
социалните партньори. АИКБ предлага да има възможност за арбитраж/изслушване с медиация от страна на ГД при случаи,
в които държавата абсолютно отказва да отчете единната позиция на социалните партньори.
Във връзка със ситуацията на пазара на труда работодателите от дълго време са изправени пред несъответствие на
финансираните с държавни средства образователни програми в средните професионални и висшите училища, с реално
необходимите на бизнеса професии, все по-острата липса на подготвени кадри в широк спектър професии, все по-ниското
равнище на грамотност сред младите хора в страната и др. АИКБ счита, че спешно са необходими реформи в областта на
професионалното и висшето образование и ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса и настоява за спешни
действия за повишаване броя на местата по държавна поръчка за ученици в професионалните училища по дефицитни, но
непопулярни професии и специалности, както и отпускане на държавни стипендии за тях.
За пореден път АИКБ представи позицията си против административното определяне на МРЗ. Нарастването на МРЗ (с
включен клас) изпреварва ръста на производителността на труда, договаряните по браншове МОД, както и ръста на
средната работна заплата, като надвишава 50%, а в редица икономически дейности – дори 75% от нея. АИКБ настоява за
нов подход при определянето на МРЗ за страната и предлага минималните месечни работни заплати и минималното
заплащане за час, да се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите (отрасловите)
работодателски и синдикални организации, които да се договарят по икономически дейности. Това ще замени
договарянето на минималните осигурителни доходи (прагове). Национално представителните организации на
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работодателите предприеха реални действия в посока на спиране на договарянето на минималните осигурителни доходи.
За целта те уведомиха правителството и социалните партньори от синдикатите, като изложиха в детайли своите аргументи
срещу договарянето на МОД по досегашната процедура. Позицията на национално представителните работодателски
организации в България беше подкрепена и от редица водещи браншови организации, които на практика провеждат
основната част от преговорите за МОД.
На срещата бяха обсъдени и въпросите, свързани с липсата на консенсус по предложените от Министерство на финансите
промени във втория стълб на пенсионно-осигурителната система. АИКБ, като представителна общност на публичните
компании и на активните участници на капиталовия пазар у нас, е сериозно разтревожена от някои от идеите, залегнали в
поставения на обсъждане от министерството на финансите законопроект (в последствие оттеглени) за изменение и
допълнение на Кодекса за социално осигуряване и особено от предвижданите поредни промени, прекрояващи
капиталовия (т.нар. "втори стълб") на пенсионноосигурителната система.
Пълната позиция на АИКБ за срещата с Мисията на Международния валутен фонд днес по обявените теми може да видите
тук.
Новини дир.бг
√ АИКБ се опасява от нови промени по втория пенсионен стълб
По време на срещата си с редовната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) ръководството на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) е изразило съмнения, че поправките в Кодекса за социално осигуряване (КСО),
"ерозиращи" капиталовия стълб на пенсионната система, отново може да бъдат прокарани в последния момент.
Опасението на АИКБ е споделено по време на срещата, проведена по инициатива на мисията на МВФ, която е на
посещение у нас до 16 септември. Срещата е имала за цел оценка на икономическото и финансовото развитие в България
и обсъждане на икономическите и финансови политики в страната, уточняват от АИКБ.
АИКБ е сериозно разтревожена от някои от идеите, залегнали в поставения на обсъждане от Министерството на финансите
законопроект (в последствие оттеглени) за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и особено от
предвижданите поредни промени, прекрояващи капиталовия (т. нар. "втори стълб") на пенсионноосигурителната система.
В сегашния си вид направените предложения за промени в пенсионноосигурителната система ерозират втория, капиталов
стълб, а с това - и пенсионния модел като цяло, са заявили от работодателската организация. Прокламираното право на
избор на осигурените лица също се поставя под съмнение с предлаганите промени. Създава се безпокойство у хората и
притеснения за съдбата на средствата, акумулирани в техните сметки.
От АИКБ предупреждават, че насочването на лични средства на осигурените за пенсия към общ пул е "достатъчно
свидетелство за намерението на правителството за пълзящо зачеркване и на втория стълб, и на тристълбовия пенсионен
модел". Евентуалното приемане на промените в този им вид със сигурност ще тласне голям брой осигурени върху повисоки доходи лица към сивата икономика и като равносметка ще се превърне в психологически мотив за укриване и
"спестяване" на осигурителни вноски, посочили са работодателите пред Мисията.
От АИКБ смятат, че единственото правилно действие е да се гарантира възможност за преценка и за свободен информиран
избор на хората, достигнали пенсионна възраст между: еднократно изплащане на натрупаните средства за втора пенсия
или срочна пенсия от личната партида, платима до нейното изчерпване и с право на унаследяване или пожизнена пенсия.
Предупреждаваме, че всякакви различни решения ще доведат до проблеми, за чието решаване ще бъдат пропилени
огромни средства и загубени години за реформи, като пенсионната система чувствително ерозира през това време. Ако
неглижираме капиталовите схеми, ако "променяме правилата по време на играта", не трябва да се изненадваме от
низходящ тренд на чуждите инвестиции или от факта, че няма сериозни кандидати за приватизация на фондовата ни борса,
посочват още от асоциацията на индустриалците.
Пред мисията на МВФ от АИКБ са споделили още, че социалният диалог в България е изправен пред предизвикателства правителството често не взима предвид позицията на работодателите по минималната работна заплата (МРЗ), като
тиражира нейно увеличение; важните промени в пенсионната система системно се обявяват за обществени консултации
непосредствено преди големи празници без предварителен адекватен диалог със социалните партньори, а резултатите от
изключително краткото обществено обсъждане не се взимат под внимание; важните решения – като стабилизиране на
банковата система, емитирането на държавен дълг и радикални промени в цените на енергоносителите (за последното
има прогрес в смисъл подобрение) също се предприемат без на практика да се отчитат позициите на социалните
партньори.
Във връзка със ситуацията на пазара на труда работодателите са уточнили, че спешно са необходими реформи в областта
на професионалното и висшето образование и ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса. Те настояват за
спешни действия за повишаване броя на местата по държавна поръчка за ученици в професионалните училища по
дефицитни, но непопулярни професии и специалности, както и отпускане на държавни стипендии за тях.
АИКБ е представила за пореден път позицията си против административното определяне на минималната работна
заплата, изтъквайки, че нарастването на МРЗ (с включен клас) изпреварва ръста на производителността на труда,
договаряните по браншове МОД, както и ръста на средната работна заплата, като надвишава 50%, а в редица
икономически дейности – дори 75% от нея. АИКБ настоява за нов подход при определянето на МРЗ за страната и предлага
минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез бипартитно колективно
договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации, които да се договарят по
икономически дейности. Това ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи (прагове).
4

Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономическият растеж на България за тази година да се забави до 2,3%
спрямо 3%, отчетени през миналата година. Същият темп на растеж МВФ очаква да се задържи през следващата година.
Очакванията на МВФ за българската икономика са по-оптимистични и в сравнение с пролетната прогноза на Европейската
комисия (ЕК), според която брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се разшири с 2% през тази година. МВФ
очаква ръстът на износа на България през тази година да се забави до 4,1% през тази година и да се ускори слабо до 4,2%
през 2017 г. Според фонда основен двигател на растежа ще бъде частното потребление, за което прогнозира, че ще се
разшири с 2,5% през тази година и ще задържи този темп и през 2017 г.
Инвестор.БГ
√ АИКБ се опасява от нови промени по втория пенсионен стълб
Опасението е споделено по време на среща, проведена по инициатива на мисията на Международния валутен фонд у нас
По време на срещата си с редовната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) ръководството на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) е изразило съмнения, че поправките в Кодекса за социално осигуряване (КСО),
"ерозиращи" капиталовия стълб на пенсионната система, отново може да бъдат прокарани в последния момент.
Опасението на АИКБ е споделено по време на срещата, проведена по инициатива на мисията на МВФ, която е на
посещение у нас до 16 септември. Срещата е имала за цел оценка на икономическото и финансовото развитие в България
и обсъждане на икономическите и финансови политики в страната, уточняват от АИКБ.
АИКБ е сериозно разтревожена от някои от идеите, залегнали в поставения на обсъждане от Министерството на финансите
законопроект (в последствие оттеглени) за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и особено от
предвижданите поредни промени, прекрояващи капиталовия (т. нар. "втори стълб") на пенсионноосигурителната система.
В сегашния си вид направените предложения за промени в пенсионноосигурителната система ерозират втория, капиталов
стълб, а с това - и пенсионния модел като цяло, са заявили от работодателската организация. Прокламираното право на
избор на осигурените лица също се поставя под съмнение с предлаганите промени. Създава се безпокойство у хората и
притеснения за съдбата на средствата, акумулирани в техните сметки.
От АИКБ предупреждават, че насочването на лични средства на осигурените за пенсия към общ пул е "достатъчно
свидетелство за намерението на правителството за пълзящо зачеркване и на втория стълб, и на тристълбовия пенсионен
модел". Евентуалното приемане на промените в този им вид със сигурност ще тласне голям брой осигурени върху повисоки доходи лица към сивата икономика и като равносметка ще се превърне в психологически мотив за укриване и
"спестяване" на осигурителни вноски, посочили са работодателите пред Мисията.
От АИКБ смятат, че единственото правилно действие е да се гарантира възможност за преценка и за свободен информиран
избор на хората, достигнали пенсионна възраст между: еднократно изплащане на натрупаните средства за втора пенсия
или срочна пенсия от личната партида, платима до нейното изчерпване и с право на унаследяване или пожизнена пенсия.
Предупреждаваме, че всякакви различни решения ще доведат до проблеми, за чието решаване ще бъдат пропилени
огромни средства и загубени години за реформи, като пенсионната система чувствително ерозира през това време. Ако
неглижираме капиталовите схеми, ако "променяме правилата по време на играта", не трябва да се изненадваме от
низходящ тренд на чуждите инвестиции или от факта, че няма сериозни кандидати за приватизация на фондовата ни борса,
посочват още от асоциацията на индустриалците.
Пред мисията на МВФ от АИКБ са споделили още, че социалният диалог в България е изправен пред предизвикателства правителството често не взима предвид позицията на работодателите по минималната работна заплата (МРЗ), като
тиражира нейно увеличение; важните промени в пенсионната система системно се обявяват за обществени консултации
непосредствено преди големи празници без предварителен адекватен диалог със социалните партньори, а резултатите от
изключително краткото обществено обсъждане не се взимат под внимание; важните решения – като стабилизиране на
банковата система, емитирането на държавен дълг и радикални промени в цените на енергоносителите (за последното
има прогрес в смисъл подобрение) също се предприемат без на практика да се отчитат позициите на социалните
партньори.
Във връзка със ситуацията на пазара на труда работодателите са уточнили, че спешно са необходими реформи в областта
на професионалното и висшето образование и ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса. Те настояват за
спешни действия за повишаване броя на местата по държавна поръчка за ученици в професионалните училища по
дефицитни, но непопулярни професии и специалности, както и отпускане на държавни стипендии за тях.
АИКБ е представила за пореден път позицията си против административното определяне на минималната работна
заплата, изтъквайки, че нарастването на МРЗ (с включен клас) изпреварва ръста на производителността на труда,
договаряните по браншове МОД, както и ръста на средната работна заплата, като надвишава 50%, а в редица
икономически дейности – дори 75% от нея. АИКБ настоява за нов подход при определянето на МРЗ за страната и предлага
минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез бипартитно колективно
договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации, които да се договарят по
икономически дейности. Това ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи (прагове).
Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономическият растеж на България за тази година да се забави до 2,3%
спрямо 3%, отчетени през миналата година. Същият темп на растеж МВФ очаква да се задържи през следващата година.
Очакванията на МВФ за българската икономика са по-оптимистични и в сравнение с пролетната прогноза на Европейската
комисия (ЕК), според която брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се разшири с 2% през тази година. МВФ
очаква ръстът на износа на България през тази година да се забави до 4,1% през тази година и да се ускори слабо до 4,2%
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през 2017 г. Според фонда основен двигател на растежа ще бъде частното потребление, за което прогнозира, че ще се
разшири с 2,5% през тази година и ще задържи този темп и през 2017 г.

Важни обществено-икономически и политически теми
Телевизия Блумбърг
√ Какви са възможните алтернативи на данък уикенд
Пламен Донев, старши мениджър Данъчни услуги в Deloitte, в Бизнес старт, 13.09.2016.
Приетото на второ четене решение в Бюджетна комисия относно ползването на фирмени активи за лични цели дава
конкретни правила за тяхното облагане от гледна точка на данъка върху печалбата или данъка върху доходите. Останаха
обаче и някои проблеми, така че темата данък уикенд не е затворена. Това каза старши мениджърът "Данъчни услуги" в
Deloitte Пламен Донев в предаването "Бизнес старт" с Йоанна Николова по Bloomberg TV Bulgaria.
Една от основните спънки фирмите да признават случаите, в които имат лично ползване от служители или собственици на
фирмени активи, беше тежкото облагане от гледна точка на данък общ доход и осигуровки, отбеляза още той. По думите
му с приетите промени се очаква фирмите да бъдат "по-откровени" към данъчните власти от гледна точка на това, че ще
дължат само 10% данък върху доходите без допълнително осигурително бреме. Освен това в Закона за корпоративното
подоходно облагане бяха приети конкретни числови прагове, които показват каква част за конкретни видове активи се
приема, че е за лично ползване и каква за служебно, допълни експертът.
За всички останали активи извън автомобили и недвижими имоти Законът ще работи с хипотеза за облагане с 20%
ползването на фирмени активи за лични цели, което може да бъде твърде проблематично от гледна точка на бизнеса, тъй
като няма минимален праг за отделни активи.
Очаквайте видео с целия разговор.
168 часа
√ 300 млн. лв. преобразяват Южна България
Правят три фонда - за София, за Южна и за Северна България. 300 млн. лв. са предвидени за Южна България по програмата
за регионално развитие. Общо средствата за цялата страна са 340 млн. лв.
300 млн. лв. са предвидени за Южна България по програмата за регионално развитие. Общо средствата за цялата страна
са 340 млн. лв. плюс 100 млн. за туристически атракции.
Това обяви министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова в Пловдив на дискусията "Региони в растеж",
организирана от в. "24 часа" с подкрепата на СИБанк и бензиностанции "Газпром". Спонсор бе и "Белла България".
Павлова обясни за първи път и как ще се реализира програмата. За целта ще бъде създаден фонд "Мениджър", който ще
играе ролята на банка и ще осигурява безвъзмездно финансиране. Средствата ще се инвестират за градска среда, като
същевременно се създават работни места и се променя обликът на градовете.
"Предвиждаме създаване общо на три фонда - за София, за Северна България и за Южна. Всеки ще е със стартов капитал
от 90 млн. лв. Отделно ще има подфонд, предназначен за туристически атракции, с капитал от 100 млн. лв. С тях ще се
финансират паметници на културата от национално и световно значение, като 50% от сумата ще идват от програмата, а
останалата част - от подфонда", обясни Павлова. Тя даде пример с направените пазари в София и Стара Загора.
Финансирани са също медицинска лаборатория и частни училища. "Проектите могат да са изцяло частни, както и в
подкрепа от общината или в партньорство с нея. Може да се построят аквапарк или туристическа атракция", каза
министърката. 300-та млн. лв. подкрепа за Южен Централен район са за градска среда, улици, тротоари, паркове. Наймного средства ще са за образование - детски градини, училища и вузове.
"Пловдив бе първата община, която се справи с инвестиционната програма. Отговорност на общините е сами да избират
проектите си", добави Павлова. Във финансовото министерство вече е внесена процедура за създаване на фонд
"Мениджър".
"Опитахме се да приложим научения урок - да няма проекти на парче и да бъде обвързан с друг вид финансиране. Със
сериозен екип урбанисти направихме анализ кой е най-добрият модел за развитие на регионите.
В България 85% от населението живеят и работят в големи градове Ако продължи тази тенденция, ще има сериозно
обезлюдяване и няма да можем да задържим младите хора.
В 9-те големи града на страната има най-много заетост, млади хора и най-ниска безработица. А Южен Централен район е
с най-силен потенциал и с най-добри икономически показатели. Пловдив е един от ключовите двигатели за развитие на
българската икономика", каза Павлова. Тя посрещна кмета Иван Тотев с думите, че градът е разкопан, но това е добре,
защото значи, че се строи. "Това е добра индикация, колкото повече се ремонтира, това означава, че кипи живот", каза
Павлова. Тя съобщи, че ако няма обжалване, през октомври може да бъде избран изпълнител за удвояване на пътя
Пловдив – Асеновград. Той трябва да стане с 4 ленти, за да облекчи трафика и да намалеят катастрофите. 25 млн. лева е
инвестицията.
Румен Порожанов: Не ползвайте комисионери за европроектите
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4 млрд. лв. влизат в земеделието в областите Пловдив, Пазарджик, Хасково и Смолян.
"Много хора ще ви обикалят да ви убеждават, че знаят как и ще ви прокарат проектите за финансиране. Искам да ви кажа,
че няма как да бъде финансиран проект, ако не отговаря на условията на програмата. Не ви трябват помощници и
комисионери, за да си реализирате проектите." С тези думи се обърна шефът на фонд "Земеделие" Румен Порожанов към
кметовете и земеделските стопани по време на дискусията "Региони в растеж", която в. "24 часа" организира в Пловдив.
22,8% са усвоени по програмата за селските райони в Южен Централен район, каза още Порожанов.
Над 4 млрд. лв. пък ще бъдат насочени към земеделците от района в следващите години до 2023-а, съобщи още шефът на
фонд "Земеделие". Най-много пари - 1,350 млрд. лв., са предназначени за земеделците от област Пловдив, 1,1 млрд. лв.
са за хасковските, 600 млн. лв. за Пазарджик и над 500 млн. лв. за Смолян, обясни Порожанов.
От тази година вече се достига таванът на преките помощи за земеделците, заяви шефът на земеделския фонд. Това
означава, че всяка година ще се разпределят помощи в размер на 800 млн. евро, като тези пари се усвояват 98-99%,
допълни Порожанов. Общо 19 млрд. лв. ще влязат в българските земеделци до 2023 г. от бюджета и европейските
фондове, каза още той. 165 млн. лв. са разпределени вече към земеделски производители, сключени са и 70 договора за
преработка на продукция, допълни още Порожанов.
Вежди Рашидов: Опера в тютюневите складове? Не зная дали тухлите ще издържат
Не съм убеден дали тухлите на тютюневите складове в Пловдив могат да издържат на силните гласове на солистите. Така
Вежди Рашидов отговори на въпроса могат ли някогашните сгради на "Булгартабак" да бъдат преустроени в дом за
пловдивската опера.
Ако ми намерите подходящ терен, аз се ангажирам, че ще намерим средства да започнем строителството на опера в
Пловдив, отговори вече сериозно Рашидов на пловдивския бизнесмен Любозар Фратев.
Министърът не пропусна да напомни, че собствениците на опожарените постройки са длъжни да ги възстановят.
"Това, че е съборена една сграда, не означава, че собственикът ѝ не може да я изгради наново. Светът възстановява по
гравюри", каза Рашидов. Той допълни, че Пловдив е известен като град на бохемата и културата.
"Пловдивският театър беше 3 г. в пепел и сажди. Беше ми обидно да видя тази духовна фабрика в това състояние. Но
осигурихме средства и го възстановихме", каза министърът.
"В годините НИПК се е свил до такава степен, че са останали към 30 човека. 15-ина обработват над 160 хил. преписки. Тези
хора трудно обработват тези документи", отговори Рашидов на въпрос на кмета на Раковски Павел Гуджеров за бавната
работа по издаване на становища за паметници на културата, което пък бави общинските проекти.
"Законът дава право на кметовете да наложат на собствениците да си ремонтират паметниците на културата. Има
възможности. Отдавна е в сила и промяната, която позволява на кметовете да си направят свои звена за културните
паметници", допълни Вежди Рашидов.
Иван Тотев: Предизвикателствата ни вече са образованието и квалифицираната работна ръка
Благодаря на в. "24 часа" за организирането на тази среща за бъдещето на Южен Централен район.
Ние сме един от добрите региони, но също имаме своите големи предизвикателства. Тук много повече си говорим за
образование и квалифицирана работна ръка. Неща, които са на друго ниво. Отдавна не се говори за безработица.
С тези думи кметът на Пловдив Иван Тотев откри шестата дискусия "Региони в растеж".
Министрите Лиляна Павлова и Вежди Рашидов и шефът на фонд "Земеделие" Румен Порожанов ще помогнат на бизнеса
да получи информация от първа ръка, каза на откриването издателят на в. "24 часа" Венелина Гочева.
На срещата в Пловдив дойдоха над 50 бизнесмени от Пловдив и съседните области. Тотев и Венелина Гочева заедно с
Румен Порожанов откриха и фермерски пазар на площад "Централен" в Пловдив.
Къщи за гости ще се финансират само в някои региони
Пловдивският бизнес: Ризата вече ни е тясна, трябва обединение с околните общини
"Догодина ще има отново финансиране за неземеделски проекти като къщите за гости от Програмата за развитие на
селските райони", съобщи на дебата "Региони в растеж" в Пловдив шефът на фонд "Земеделие" Румен Порожанов. Той бе
изрично запитан дали няма да се възстанови финансирането на къщите за гости в селските райони от областния управител
на Смолян Недялко Славов.
"Наредбата ще се готви от министерството на земеделието. Според мен обаче трябва да се даде приоритет на проекти за
работилници, цехчета, фурни и пр., които имат добавена стойност, а не къщи за гости. Проектите за къщи за гости пък
трябва да се финансират само в региони, в които хората наистина ходят на селски туризъм, а не из цялата страна", допълни
Порожанов. Той даде Родопите за пример за подходящ за финансиране на туристически обекти регион.
Разширяването на пътя Асеновград-Смолян, след като наесен започва разширението на Пловдив-Асеновград, също живо
вълнуваше както областния Славов, така и бизнеса на срещата, посветена на развитието на Южен Централен район. Славов
обвърза развитието на област Смолян с по-голямото шосе, което трябва да извежда и до граничния пункт Рудозем-Ксанти,
който пък щял да е готов през 2019 г. Шефката на търговско-промишлената палата в Пловдив Добринка Проданова също
попита за пътя. "Приветстваме удвояването на трасето от Пловдив до Асеновград, но предвижда ли се поне проектиране
на останалата част, която свързва Родопите", интересуваше се Проданова.
"Пловдив ще става все по-тесен, ако не се направи пътят към Смолян", каза и кметът на Рудозем Румен Пехливанов.
"Явно бързо свикваме с хубавото и имаме повече искания. Нека не забравяме колко милиона отделихме за
рехабилитацията на пътя Асеновград-Смолян. В момента довършваме тунелите, които изискват сериозен финансов ресурс.
До края на строителния сезон те ще са реновирани", увери в отговор регионалната министърка Лиляна Павлова. Тя съобщи,
че предвиждат предварително проучване за трета лента по отсечката Смолян.
"София ще бъде отделен район, защото много дръпна напред. Тя няма да е част от Югозападния район. Поне 10 области у
нас не отговарят на европейските изисквания за брой население. Окрупняване ще има, но няма да закриваме области",
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успокои Павлова. Догодина трябва да бъдат отпуснати през ББР още 1 млрд. лв. гаранции за пълно покриване на проектите
за саниране, каза още тя. От 2018 г. пък ще се търсят нови механизми и вероятно самоучастие на собствениците.
"Всички над 2000 сгради са с осигурено финансиране в момента, за 850 сгради текат тръжни процедури. Имаме 2500 сгради
готови за сключване на договори и се надявам НС да гласува закона за бюджет 2017 с допълнителни 1 млрд. лв. гаранция",
заяви Павлова.
"Трябва да се разшири входът на Пловдив, пътят, покрай който са всички индустриални предприятия", поиска пък
Йорданка Петкова.
"Пловдив вече стартира отчуждение за 53 имота, но община Марица не е започнала нищо, защото няма пари за
отчуждения. Говорим с областния управител да издадем разрешително за строителство само в зоната на Пловдив. Ще се
търси и финансиране от бюджета, защото проектът за разширение на пътя е скъп - 55 млн. лв., като ще се направи и
канализационен колектор на индустриалната зона", отговори кметът Иван Тотев.
Публично-частните партньорства при осъществяването на проектите пък вълнуваше Пламен Панчев от "Тракия
икономическа зона".
Още по темата:
Чисти храни и свежи плодове и зеленчуци на фермерския пазар в Пловдив (видео)
Навалица на фермерския пазар в Пловдив, народът лудна по чисти храни
Иван Тотев: Нашите предизвикателства вече са образованието и квалицираната работна ръка (видео, снимки)
Рашидов: Парите за Пловдив - Европейска столица на културата закъсняват (Видео)
Лиляна Павлова: 300 милиона лева преобразяват Южна България
Румен Порожанов: Не ползвайте комисионери за европроектите
В Пловдив искат областните управители да се избират (обновена)
Информационна агенция "Фокус"
√ Сливен: Над 300 000 лв. е общият финансов ресурс на Регионалната програма за заетост на областта
Сливен. Над 300 000 лв. е общият финансов ресурс на Регионалната програма за заетост на област Сливен, съобщиха за
Радио "Фокус"-Сливен от Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. За областта средствата са 335
299 лв., като те са най-много в района в сравнение с област Ямбол, където са отделени 195 хил. лв., а за област Бургас –
201 хил. лв. Основната цел на регионалните програми за заетост е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата
и повишаване качеството на работната сила в регионите. Те са насочени към безработни младежи до 29 г., с подгрупа до
25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или
нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с
ниско образование (вкл. от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни; лица извън работната сила,
желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. Ще се осигури субсидирана заетост до 6 месеца на пълно или непълно
работно време. Трудовото възнаграждение е 420 лв. при пълен работен ден или 2,50 лв. почасово. Крайният срок за
изпълнение на дейностите е 31 март 2017 г. Работодатели могат да бъдат областните администрации и общините. 50% от
финансовия ресурс за областта ще получи община Сливен, 16% община Нова Загора, 18% за община Котел и 16% за община
Твърдица. Проектът на Регионална програма за заетост на област Сливен ще бъде разработен и изпратен до 30 септември.
Капитал
√ Ново понижение при петрола
Икономическите данни за Китай, който е и най-голям потребител на нефт, не подкрепиха цената на суровината. Втората
най-голяма икономика отчете повишение в обема на индустриалното производство от 6.3% за годината на база данните
за август, надскачайки прогнозите на икономистите. Продажбите на дребно също се повишават на годишна база с 10.6%,
а капиталовите инвестиции са 8.1% повече.
Петролът обаче продължи да поевтинява, като цената на WTI се понижи с 1.43%, а сортът брент изгуби 1.16% от стойността
си, търгувайки се на 47.75 долара.
Златото поскъпва с половин процент до 1332.10 долара за тройунция в унисон с добрите данни от Китай. Същевременно
цената на среброто се повишава с 1.12% до 19.212 долара.
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