Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БТВ
√ Прогноза: Средната заплата у нас ще e над 1000 лв. през 2017 г.
По-значително увеличение на доходите се очаква в машиностроенето, туризма и IT сектора, твърди бизнеса
Средната работна заплата у нас тази година ще надхвърли 1000 лв. Прогнозата е на Асоциацията на индустриалния капитал
в България.
Според последните данни на националната статистика средната работна заплата в страната е 954 лв.
В отделни райони на страната като столицата дори в момента средното възнаграждение надхвърля 1000 лв., но в други –
като Видин, Кюстендил и Благоевград например, то е в пъти по-малко.
В отделните сектори на икономиката възнагражденията също нарастват неравномерно. Според Асоциацията на
индустриалния капитал по-значително увеличение на доходите се очаква в машиностроенето, туризма и ИТ сектора.
Средната работна заплата у нас тази година ще надхвърли 1000 лв. Прогнозата е на Асоциацията на индустриалния капитал
в България.
Според последните данни на националната статистика средната работна заплата в страната е 954 лв.
В отделни райони на страната като столицата дори в момента средното възнаграждение надхвърля 1000 лв., но в други –
като Видин, Кюстендил и Благоевград например, то е в пъти по-малко.
В отделните сектори на икономиката възнагражденията също нарастват неравномерно. Според Асоциацията на
индустриалния капитал по-значително увеличение на доходите се очаква в машиностроенето, туризма и ИТ сектора.
В момента според данните от статистиката средната работна заплата в частния сектор остава по-ниска отколкото в
обществения.
Вижте видеото

ТВ Европа
√ Средната работна заплата ще надхвърли 1000 лв. през 2017г.
Средната работна заплата ще надхвърли 1000 лева. Прогнозата е на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
След увеличаването на минималните възнаграждения, и средните ще нараснат, но това ще се случи заради ръста в
икономиката.
За последните 10 години средната работна заплата се е увеличила повече от два пъти, като през последните години се
наблюдава усилено увеличение. Средното възнаграждение в момента е 954 лв., но през тази година се очаква то да се
увеличи до 1000 лв.
Васил Велев - председател на АИКБ: "Като имаме предвид нивото, което тръгва в последното тримесечие на миналата
година и прибавим този процент от порядъка на 5-6% ръст, тя ще премине 1000 лв. Като трябва да се има предвид, че тя е
много различна за различните дейности. Това съчетано с ниската инфлация, имаме почти нулева инфлация, води до
повишаване на покупателната способност на възнагражденията".
Според икономисти основната причина за увеличаването на средната заплата е развитието на икономиката. Влияние
оказва обаче и ръстът на минималното възнаграждение, което от първи януари е 460 лв.
Васил Велев - председател на АИКБ: "Това е ръст с 9,5% спрямо миналата година, но за последните три години този ръст е
35% на минималната работна заплата. Ръстът на брутния вътрешен продукт за тези три години е от порядъка на 10% ,
средната заплата се е покачила 20%, а инфлация няма. Има минус 0,5% инфлация за тези три години, т.е. дефлация".
Според Васил Велев има вероятност увеличаването на възнагражденията да доведе до някои проблеми за бизнеса.
Въпреки това, икономиката на страната е в стабилно състояние, а фискалният резерв е добър, така че не се очакват
сериозни сътресения.
Вижте видеото

e-burgas.com
√ Средната работна заплата надхвърля 1000 ЛВ. през 2017 г.
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Средната работна заплата у нас тази година ще надхвърли 1000 лв. Прогнозата е на Асоциацията на индустриалния капитал
в България. Според последните данни на националната статистика средната работна заплата в страната е 954 лв, показа
bTV.
В отделни райони на страната като столицата дори в момента средното възнаграждение надхвърля 1000 лв., но в други –
като Видин, Кюстендил и Благоевград например, то е в пъти по-малко.
В отделните сектори на икономиката възнагражденията също нарастват неравномерно. Според Асоциацията на
индустриалния капитал по-значително увеличение на доходите се очаква в машиностроенето, туризма и ИТ сектора.
Според работодателските организации средната работна заплата ще расте заради очаквания ръст на икономиката, износа
и потреблението.
Дефицитът на кадри в някои предприятия също ще тласка възнагражденията нагоре.
Според икономистите заплатите може и да не скочат с много. Причината е, че нестабилната икономическа обстановка
може да направи бизнеса предпазлив по отношение на възнагражденията. А ако все пак средното заплащане стигне 1000
лв., то ще е факт за малка част от работещите.
В районите с лоша инфраструктура, малко инвестиции и свито потребление, увеличението няма да се случи скоро,
прогнозират икономистите.
В момента според данните от статистиката средната работна заплата в частния сектор остава по-ниска отколкото в
обществения.

Важни обществено-икономически и политически теми

в.Труд
√ Ананиев свиква съвета за финансова стабилност
Харчовете за председателството на ЕС не бива да надхвърлят 150 млн. лв.
Консултативният съвет за финансова стабилност ще заседава следващата седмица. Съветът ще обсъди предстоящото
обявяване на резултатите от оценката на качеството на активите на небанковите финансови институции. Резултатите от
стрес тестовете се очаква да излязат на 3 февруари.
Това съобщи служебният министър на финансите Кирил Ананиев, който пое ресорното министерство от Владислав
Горанов.
Заседанието на съвета се свиква по препоръка на Горанов, каза още Ананиев. В него освен финансовия министър ще
участват гуверньорът на Българска народна банка Димитър Радев, както и председателят на Комисията за финансов надзор
Карина Караиванова.
Ананиев обяви, че акцентите в работата на повереното му ведомство са осигуряването на средства за провеждането на
парламентарните избори, които ще бъдат на 26 март, и българското председателство на Европейския съюз през 2018 г.
Ананиев бе категоричен, че парите, които ще бъдат похарчени за председателството на Съвета на ЕС, не бива да надхвърлят
общо 150 млн. лв. за трите години. “Досега се движим добре и не вярвам лимитът да бъде достигнат”, допълни той.
Ананиев обеща да изпълнява стриктно закона за държавния бюджет за 2017 г. и бе категоричен, че няма да толерира
прищевки и излишни харчове.
“Предстои ни подготовката на 3-годишната бюджетна прогноза за 2018-2020 г.”, каза още служебният финансов министър.

Дневник
√ Няма опасност от спиране на еврофондове, увери ресорният служебен вицепремиер
Служебният вицепремиер по еврофондовете Малина Крумова отхвърли твърденията на БСП, че има опасност от спиране
на европейски средства за страната. "Към настоящия момент няма опасност от спиране на еврофондове", каза тя в интервю
за "Седмицата" на Дарик радио и обясни, че има само 11 предварителни условия, които не са завършени, но срокът за това
е до юни.
"По-скоро те са изпълнени в голяма степен, документите са готови, повечето от тях и са приети от Министерския съвет,
въпросът е, че не са докладвани на Европейската комисия", обясни Крумова. Предварителните условия са нов механизъм
на ЕК, който има за цел да гарантирра, че предвидените за отпускане средства ще бъдат ефективно използвани. Затова е
необходимо конкретната държава да покаже, че е предприела необходимите реформи, така че средствата да постигат
целите си.
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"Амбицията ми е в рамките на мандата на служебното правителство да затворим повечето от тези условия", посочи
служебният вицепремиер. Тя посочи, че няма как в нейния мандат да бъдат приключени единственото предварителните
условия по програмата за научни изследвания и иновации, т.като те зависят от процедури в Народното събрание.
"За мен е важно през тези три месеца да си свърша добре работата, да запазя системата, да затвори предварителните
условия и да няма нито един риск за нито една оперативна програма", посочи Малина Крумова. Тя каза още, че разчита на
колегите си, които и досега са работили в органите свързани с европейските фондове, да продължат да работят ефективно.

в."Сега"
√ Въпреки всички мерки разходите за болници растат
Над 1.6 млрд. лв. са платени през 2016 г.
Разходите на здравната каса за болници през 2016 г. растат, въпреки че това беше годината, в която бяха в сила редица
мерки за ограничаването им. Увеличението е и на фона на предходната 2015 г., когато касата за пръв път е успяла да
намали парите, които плаща за болнична помощ, при това без реформи. През 2014 г. НЗОК е платила за болнична помощ
1.602 млрд. лв. През 2015 г. касовото изпълнение на бюджета е 1.523 млрд. лв., а за 2016 г. то е вече 1.613 млрд. лв.
През 2015 г. единствената по-сериозна мярка срещу дефицита беше въвеждането на твърдите лимити на болниците и за
пръв път НЗОК не плащаше отчетената над тях дейност, което доведе за пръв път до намаление на парите, плащани за
болници. Ежегодно, откакто касата е започнала да плаща за лечение в болниците, средствата растат и 2015 г. беше първата
извън тази тенденция.
През 2016 г. твърдите лимити останаха. Освен това в средата на годината влезе в сила задължителната здравна карта, от
която се очакваше ако не да намали броя на леглата, за които болниците получават пари от НЗОК, то поне да задържи
разходите. Касата обаче не остави болница без договор, макар и някои да получиха финансиране за по-малко структури.
Това обаче не се отрази на спуснатите бюджети - те останаха без промяна, затова и разходите не намаляха. От ноември
м.г. пък за вход в болница е задължително чекирането с пръстов отпечатък. Въпреки че от НЗОК се похвалиха с намаление
на отчетените случаи и съответно разходи, сравнението с ноември и декември 2015 г. сочи, че особена разлика отново
няма. Освен това през 2015 г. касата трябваше да сключи договори с 14 нови болници, а през 2016 г. те бяха едва 4.
"През 2016 г. касата за пръв път плащаше за радиохирургия, влязоха нови, скъпи лекарства в онкологията, а също и нови
медицински изделия", обясни зам.-управителят на НЗОК Иванка Кръстева. Освен това има промени - някои клинични
пътеки станаха амбулаторни процедури, т.е. за тях не се изискват толкова специалисти и апаратура и могат да се извършват
и от медицински центрове, не само от болници. Това значи, че повече лечебни заведения извършват тази дейност,
допълни тя. Има и увеличени цени на някои клинични пътеки, допълват от касата.
ОТЛИЧНИЦИ
Традиционно болницата с най-много приходи от НЗОК е и най-голямата в страната - "Св. Георги" в Пловдив. През 2016 г.
касата е платила на лечебното заведение 81 млн. лв., което е с 2 млн. лв. повече от 2015 г. На второ място е "Св. Марина"
във Варна с 59 млн. лв. приходи (55 млн. лв. година по-рано). В София на първо място е "Пирогов" с 50 млн. лв. приходи.
Интересното при спешния институт е, че е получил същите пари и през 2015 г. и м.г. няма ръст. "Токуда" е с 47 млн. лв. от
касата през 2016 г. при 46 млн. лв. година по-рано. Ръст от 4 млн. лв. за 1 година има при "Софиямед", която през 2016 г. е
получила 29 млн. лв. 9 млн. лв. е ръстът на "Сити клиник" - от 16 на 25 млн. лв., като там от миналата година има и
онкология, което обяснява увеличението.

в."Сега"
√ БДЖ отчита печалба на фона на огромен спад в товарните превози
"Холдинг БДЖ" отчита печалба за пръв път от десет години насам. В същото време пазарният дял на държавните
железници в товарните превози е спаднал двойно. Това става ясно от отчет за състоянието на жп транспорта и товарните
превози в периода 2009-2016 г.
Данните бяха оповестени в петък, в деня на смяната на досегашния транспортен министър Ивайло Московски със
служебния Христо Алексиев. Той идва именно от системата на железниците - като досегашен зам.-шеф на Национална
компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Още при приемането на поста Алексиев даде да се разбере, че не
одобрява досегашното управление на холдинга, и намекна за евентуални рокади. От данните не става ясно с каква печалба
приключва 2016 г., но миналата година оттам се похвалиха с 4.4 млн. лв. печалба за периода януари-септември.
В същото време обаче товарните услуги на жп превозвача са се сринали тотално - за 8 години пазарният дял се е свил от
80 до 44%. Само за година - през 2016-а, обемът превозени товари е намалял с 26 процента. Обяснението е в голямата
конкуренция от страна на частните превозвачи. Идеите на мениджмънта за справяне с тази кризисна ситуация включват
опит да се увеличат превозите от Турция, Гърция и Иран. БДЖ е сключила договор с третата по големина в света
контейнерна компания - Cosco. В момента се водели и преговори да се пусне редовна услуга за товарни превози от
гръцките пристанища до София. Предвижда се и транзит на стоки през страната ни за Централна Европа.

в."Сега"
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√ 54 хил. заети ще се обучават с ваучери
Програмата е насочена към работещите с по-ниско образование, но те ще трябва да доплащат
54 хил. заети българи със средно и по-ниско образование ще имат достъп до европейски средства за обучение по чужд
език и професия в следващите три години. Това са познатите обучения с ваучери от миналия програмен период по
програмата "Аз мога", които предстоят да започнат през тази година, обясниха пред "Сега" от Агенцията по заетостта, но
не уточниха конкретни срокове. Две са новостите - освен че достъп до ваучерите няма да имат работещите с висше
образование, а само тези със средно и по-ниско, кандидатите ще трябва да осигурят и съфинансиране на курсовете в
размер на 15% от стойността им. Това означава, че за разлика от предишния програмен период, когато и за хора на високи
позиции не се налагаше да си плащат, сега заетите с ниски доходи ще трябва да си доплащат курсовете. Според мотивите
на ведомството това ще увеличи ангажираността на участниците.
Схемата "Ваучери за заети лица" е за 50 млн. лв. Един човек може да получи между 70 и 1800 лв. в зависимост от избрания
курс и обучение. Най-скъпият ваучер от 1800 лв. отново ще се дава за обучение за придобиване на професионална
квалификация от трета степен за не по-малко от 960 учебни часа. За придобиване на втора степен от професия ще се дават
1200 лв. за 660 учебни часа.
В момента тече одобрението на доставчиците на обучение от страна на Агенцията по заетостта. Близо 470 фирми са
поискали да обучават работещите с европари, като 343 от тях са одобрени, а 49 са отхвърлени от агенцията. Останалите се
оценяват в момента.
Има още две схеми за обучение, но предназначени за безработни. "Обучения и заетост за младите хора" за 115 млн. лв. е
със срок до края на 2018 г. Най-малко 23 хил. млади хора ще бъдат включени в субсидирана заетост, както и в
професионални обучения или обучения по чужд език или дигитална компетентност. По заявка на работодателите младите
ще бъдат наемани за срок от половин година. Заплатата е в размер на минималния осигурителен праг по длъжността, а на
работодателя се поемат и разходите за осигуровки. По схемата "Обучения и заетост", която миналата година се наложи да
се обяви повторно заради скандала с класирането на фирмите от страна на Агенцията по заетостта, са осигурени 81 млн.
лв. за работа и за обучения. Тя е насочена към безработни над 29 г., като приоритетни са продължително безработните,
хората в предпенсионна възраст (над 54 г. и др.). В първата част от схемата се субсидират директно работни места във
фирмите, а по втората част безработните първо ще минат през обучения, а после ще работят според заявките от фирми.
Тук прогнозите са 7400 неактивни и безработни лица над 29 г. да намерят работно място.

в. 24 часа
√ Санирането продължава и пак ще е безплатно
От първия етап на година ще се спестява енергия за 180 млн. лева
Санирането продължава и пак е безплатно. На последното си заседание на 25 януари правителството на Бойко Борисов
одобри отпускането на още 1 млрд. лева по Националната програма за енергийна ефективност.
От министерството на регионалното развитие напомнят, че санирането е безплатно, тъй като всичко по него се поема от
държавата. Собствениците на жилища не плащат такси или други разходи Предварителни изчисления показват, че
отпуснатите допълнително 1 млрд. лева вече са резервирани. В Българската банка за развитие има внесени 3451 искания
за финансиране. През първия период на санирането за 2200 сгради бяха ангажирани 982,98 млн. лв. Това означава, че за
втория, с по-голям брой заявления, парите със сигурност ще бъдат усвоени. В постановлението на правителството за втория
милиард е записано, че дейностите по сградите, които ще се санират в следващите години, трябва да започнат, след като
бъде приключена работата по блоковете с договори от 2015 г. До този момент са регистрирани 5011 сдружения на
собствениците, а подадените заявления за интерес и финансиране са 4112. От тях са одобрени 3514, а договорите между
община и сдружение на собствениците са 3458. Тристранните договори между общини, банката и изпълнители, са 2022.
Към 15 ноември 2016 г. договорената сума за саниране е малко над 982 983 120 млн. лева. От министерството на
регионалното развитие допускат, че в края на 2016 г. финансовият ресурс от 1 млрд. лв. по първата част ще е изчерпан.
Изцяло обновени към 28 ноември 2016 г. са 123 сгради, а други 479 са със стартирали строително-монтажни работи. 337
блока имат договори с изпълнител. След изпълнението на сключените 2022 договора се очаква да бъдат подобрени
условията на живот в сгради с общо 11 363 972,68 кв. м разгърната застроена площ. Бройката на обновените жилища ще е
147 824, които се ползват от 340 862 души След санирането на тези сгради ще бъдат спестени 975 759,04 мегаватчаса
енергия на година. Това по груби изчисления прави към 180 млн. лева. Въглеродните емисии ще бъдат намалени годишно
с 318,99 килотона. През 2016 г., когато строителството като цяло е отчело 32% спад заради липса на еврофинансиране,
националната програма за саниране е осигурила работа на 600 малки и средни фирми, а предвидените общо 2 млрд. лева
влизат реално в българсикия бизнес, обясняват от министерството. Преди няколко дни Камарата на строителите в България
с декларация предупреди, че не бива да се свалят повече цените за санирането, тъй като те били на критичния минимум.
И припомнят, че програмата стартира през октомври 2015 г. с минимални цени от 250 лв. без ДДС на кв. м. През февруари
2016 г. те бяха намалени на 160 лв. без ДДС, а през октомври пък бяха свалени на 143 лв.. Последната промяна е 115 лв.
От браншовата организация планират среща на всички, които са заинтересувани от програмата и от намаляването на
цените. От отчетите на общините до приключени обществени поръчки става ясно, че сумата за един блок варира от над
700 000 лв. до над 1 млн. лв. Размерът зависи от това какво са предписали техническото и обследването за енергийна
ефективност, каква е големината на сградата. Между 2 и 3% от парите отиват за техническо обследване и за такова за
енергийна ефективност. Инвестиционният проект и авторският надзор струват около 5% от общата сума, а строителният
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надзор - 2 на сто. За всяка сграда се прави оценка на съответствие, която е по-евтина - около 0,3%, както и инвеститорски
контрол, който е между 1 и 3%. Между 85 и 88% от средствата са за строително-монтажни работи. Най-висок е делът на
топлоизолацията - около 40% от общата стойност. За ремонт на покрива и подпокривните пространства отиват 8-10%.
Средно 20% е разходът за подмяна на дограма в зависимост от размера на прозорците. Във всяко жилище, в което е
необходимо да бъде сменена дограмата, се прави обръщане, измазване и възстановяване на вътрешния вид на стените.
Това важи и за всички стълбищни клетки, разходите са около 8%. Средствата за съпътстващите дейности са около 2,5%.
Практиката показва, че в някои случаи колкото струва ремонтът на покрива и подпокривното пространство, толкова пари
отиват и за ремонт на сутерена Средно обаче делът му е 4-5% от инвестицията. Около 2,5% от парите отиват за
електрическата инсталация, а тези за ВиК елементите са над 1%. За да се повиши безопасността на сградите, се изграждат
и нови мълниезащитни инсталации, средствата за които са около 0,5% от общата стойност. Ако в блока се прави
хоризонтална инсталация за парно, разходите за това са 20-25 %. Има блокове, за които е достатъчна подмяната на дограма
и поставянето на изолация, за да бъде постигнат изискваният енергиен клас С. За други е необходима и подмяна на
отоплителната система или нейното преработване. При някои сгради е нужно конструктивно укрепване с цел осигуряване
на безопасност и удължаване на живота. До 50% от сметките за отопление пестят блокове ТОНИ МАСКРЪЧКА Нашият блок
още не е довършен и строителите работят, но вече се усеща промяната. Засега само смениха дограмата и веднага се усети,
че е поне с няколко градуса по-топло”, доволни са живеещите в блок “Строител” в Благоевград. 13-етажната сграда,
строена преди около 40 г., е една от тези, по които в момента текат строително-ремонтните дейности. В Благоевград, който
е национален първенец, окончателно са готови с разрешение за ползване блоковете на 49 сдружения. Някои от тях
обхващат няколко съседни блока, които са долепени един до друг. Така общо 60 кооперации с по няколко входа бяха
завършени през есента. В момента се работи по други 57, като се очаква поетапно до месец-два и те да са готови, ако
времето позволява да се работи навън. В студените дни строителите подменят етажното осветление с фотоклетки,
измазват стълбищните площадки, работят по подпокривното пространство. Обявена е процедура по избор на изпълнител
за други 29 кооперации. "Ние бяхме едни от първите санирани блокове още през 2015 г. Вече мина една зима и съм
категоричен, че сметките ми за ток, с който се отоплявам, паднаха почти наполовина. В по-топлите зимни дни дори не се
налага да включвам печка. Миналата година за декември платих 130 лв., а сега, въпреки че бе доста по-студено - около 80
лв.”, каза живеещ в блок “Лира”. Благоевградчани са доволни, че са успели първи да се организират и подготвят
документи. В началото е имало и спънки от пуснати слухове за драстично увеличение на данъците след санирането. От
общината обаче бързо реагираха и обявиха новите сметки, според които данък сгради ще е по-висок с около 2-3 лв.
годишно. Кметската администрация оказа и голяма помощ на сдруженията на етажната собственост, за да подготвят
необходимите документи за участие в програмата. Има специално определен служител, който отговаря за това.
Разяснителната кампания бе направена буквално от блок на блок, квартал по квартал. “Освен че пестим пари за отопление,
не е маловажен и естетическият ефект. Малко преди да ни санират, падна парче мазилка на стълбите. Късмет, че никой не
мина по това време. Готови бяхме за акт от общината и пожарната, но добре, че дойдоха майсторите и опънаха скелетата.
Оправиха и покрива, който течеше, а ние все не успявахме да съберем пари за ремонт”, допълниха от първите санирани
панелки в кв. “Струмско”. В града отчитат и друг ефект - парите, които отиват в малките строителни фирми. Правило е една
фирма да санира един блок. Така се даде възможност на десетки фирми да се включат. Сред тях са не само от града и
областта, но и от София и други градове. Отвори се доста работа и на производителите на дограма, строителни материали
др. Досега са усвоени около 100 млн. лв., а от възможността, която дава правителството, реално са се възползвали 25 хил.
души в града. Общо 8500 са санираните жилища. В началото на лятото няколко строителни фирми се опитаха да блокират
процеса с жалби в КЗК срещу критериите за участие и проведените търгове. Оттам обаче ги отхвърлиха, а след това и ВАС
потвърди. Заради тази процедура десетина блока закъсняха с началото, но вече и по тях се работи. “Никога нямаше да
можем да съберем пари, за да санираме блока си. Семейството от всеки апартамент трябваше да задели по десетина хил.
лв., за да го направим в такъв вид. Ясно е, че в стари панелни блокове не живеят кой знае какви богати хора. Основно сме
пенсионери, млади семейства с родителите си. Абсурд е да се мисли, че едно средностатистическо семейство ще има
толкова пари за саниране. Така че това е директно помощ към по-бедните и хората от средната класа”, коментират доволни
благоевградчани. Общината пък поде патриотична инициатива на фасадите на блоковете да се нарисуват стилизирани
портрети на български патриоти, будители, революционери, герои, дали живота си за свободна България. Пари от
държавата вместо от ЕК за още 137 сгради Пари от държавата отиват допълнително за 137 сгради, които бяха включени в
програмата за финансиране с пари от ЕК. Те са с одобрени технически и енергийни обследвания и издадени разрешения
за строеж. Заради крайния срок на проекта - декември 2015 г., обаче не бяха обновени. Те са прехвърлени към
Националната програма за енергийна ефективност, като като 9 от тях вече са въведени в експлоатация. В рамките на 2015
г. беше завършен проект “Енергийно обновяване на българските домове” по програма “Регионално развитие 2007 - 2013”.
Въпреки натрупаното забавяне на проекта през 2013- 2014 г., за по-малко от десет месеца бяха санирани 158 сгради в 34
града.

Дневник
√ Чуждите туристи през 2016 г. се оказаха по-малко от очакваното
Чужденците, посетили България с цел почивка и екскурзия през 2016 г., според официалната статистика са далеч по-малко
от експертните оценки на Министерството на туризма, се вижда от данните.
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Според министъра на туризма в кабинета "Борисов 2" Николина Ангелкова през миналата година България е приела
повече чужди туристи, отколкото е собственото й население - около 8 млн. души. Според данните на статистическия
институт броят на туристите действително е рекорден от 2008 г. насам, но далеч под това число.
Ако обаче се отчитат и чужденците, пристигнали с други цели (на гости, на културни и спортни мероприятия, на обучение
и в командировка) тогава прогнозата на министерството е надхвърлена - те, заедно с дошлите на почивка и екскурзия, са
общо 8.9 млн. души.
До този момент в страната няма единна система за туристическа информация, която да покаже действителните данни за
нощувките в хотелите.
От месечните данните на НСИ, базирани на информация от МВР и собствени извадкови изследвания на граничните
пунктове, се разбира, че през 2016 г. страната е посетена от 5.1 млн. чужденци с цел почивка и екскурзия. Най-силни са
били месеците юли и август, когато България е приела съответно 1.09 млн. и 1.1 млн. гости от чужбина.

Дневник
Русия сондира дали България би участвала в "Турски поток"
България може да преговаря с Русия и Европейския съюз (ЕС) за прокарване на една от тръбите на "Турски поток" през
своя територия. Това заяви пред БНР руският експерт Константин Симонов, директор на Фонда за национална енергийна
сигурност.
По думите му, ситуацията днес наподобява кризата от зимата на 2009 година, когато спряхме да получаваме газ от Русия
през Украйна. Газопровод до Варна ще реши този проблем, посочи Симонов.
"В руско-турското междуправителствено споразумение е записано, че Русия не е задължена да строи втората тръба.
България има вариант да направи предложение на Русия, ако иска тръбата директно да дойде до вашия бряг и желаете да
станете макар и не голям, но все пак транзитиращ газов център.
За да се реализира този вариант, трябва да бъдат представени съвършено ясни предложения за това както от страна на
България, така и от страна България и ЕС. В другия случай Русия ще достави газ на Турция и България ще трябва да го взима
от нея", коемнтира още Симонов.
Идеята край Варна да бъде изграден газов хъб "Балкан" може да се реализира чрез строителството на една от тръбите на
газопровода "Турски поток" към България и тя да върви в посока към границата с Гърция, обясни експертът.
"Въпросът е тя да вземе част от този транзит и тогава може да се каже, че там ще има хъб, но той няма да е толкова голям,
а по- малък. Русия е готова теоретично да доставя газ в България, след което останалите балкански държави да го вземат
и от там да се разпределя за Европа - този вариант е напълно реалистично да се случи", допълни той.
Турция няма да препродава руския газ на Европа, тъй като тя ще е съсобственик, убедено заяви Симонов.
"Принципната позиция на Русия е Турция да не препродава газ на Европа, също както и с Украйна. Мисля, че ЕС ще бъде
съгласен с това - Турция ще е собственик на половина от сухопътния участък и така тя ще получава своята тарифа, но за
препродажбата на газ от страна на Турция за ЕС и дума не може да става", каза експертът.

Mediapool.bg
√ БЕХ купи "Набуко България" и спря ликвидацията му
Сделката е поне за 9.4 млн. лв. и целта била запазване на разработките и адаптацията им за други проекти
"Българският енергиен холдинг" (БЕХ) е купил от международната компания в ликвидация "Набуко Газ Пайплайн
Интернешънъл" дъщерното й дружество в България и търговската му дейност у нас е възобновена. До сделката се стигнало
през септември 2016 г., след като неизвестен външен инвеститор чрез посредник се опитал да купи активите на "Набуко
Газ Пайплайн България" от компанията майка. За да не попаднат проектантките разработки за българското трасе на
прекратения проект "Набуко" във фирма, чиито цели са неясни, БЕХ е решил да придобие дружеството и да използва
технологичната документация за други проекти, обясниха от държавния холдинг пред Mediapool.
От БЕХ не казаха каква е цената на сделката, тъй като нямали право на това без съгласието на продавача, но от сключеното
споразумение между двете страни, публикувано с Търговския регистър, може да се заключи, че е минимум около 9.4 млн.
лв., колкото е капиталът на дружеството.
То беше собственост на регистрираната в Австрия компания, която трябваше да изгражда газопровода "Набуко" за
алтернативни доставки на природен газ през Турция, България, Румъния и Унгария до австрийския газоразпределителен
център "Баумгартен". Акционери в международната компания, малко преди да бъде сложен край на проекта през лятото
на 2013 г., бяха австрийската "О Ем Ви", френската “Газ дьо Франс“, "Българският енергиен холдинг", Турската БОТАШ,
румънската "Трансгаз" и унгарската МОЛ. Компанията имаше дъщерни дружества в страните, през които се планираше да
минава "Набуко".
След като през юни 2013 г. консорциумът, разработващ азерското находище "Шах Дениз II" в Каспийско море, предпочете
да транспортира суровината си по Трансадриатическиа газопровод вместо по "Набуко", проектът се оказа без начална
суровина, за да гарантира финансирането си и беше прекратен. Започна ликвидацията както на международната
компания, така и дъщерните й фирми. Дейността на българската е прекратена на 24 април 2014 г. и е назначен ликвидатор.
Две години и половина по-късно обаче БЕХ решава да купи активите. От холдинга посочиха, че подобни сделки по
придобиване на активи са осъществени и за австрийската и унгарската част от трасето на "Набуко". "На по-ранен етап беше
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проявен интерес към закупуване на цялостните активи за проекта от посредник на неизвестен външен инвеститор, което,
ако беше осъществено като сделка, би довело до неяснота в полза на кого и с каква цел се придобиват активите,
включително тези на българска територия", заявиха от БЕХ пред Mediapool.
Така България остава титуляр върху разрешението по оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) за проекта на
българска територия, което е валидно до 15 април 2018 г., допълниха от енергийната компания. Друга цел е запазване в
полза на българската страна на проектантските разработки, за да може да се използват частично или цялостно за други
проекти, които биха се реализирали, казаха още от БЕХ.
Търговската дейност на предприятието и възобновена, ликвидаторът Недялко Апостолов е освободен и за изпълнителен
директор е назначен Петьо Игнатов. От обяснението на БЕХ обаче става ясно, че това е временно, а дружеството "Набуко
Газ пайплайн България" ще се влее в холдинга, за да не се налага издръжката на отделна компания, но държавата да запази
титулярни права по разрешителното по ОВОС.
За какви проекти би могла да послужи тази оценка засега не е ясно. Най-вероятно разрешителното за трасето може да
бъде използвано от държавния газов оператор "Булгартрансгаз" за развитие на неговата мрежа, както и за газовия хъб,
ако все пак се реализира този проект. През българска територия газопроводът "Набуко" трябваше да е 412 км и да минава
през 9 области (Ямбол, Бургас, Шумен, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе и Враца), 24 общини и общо 112 населени
места.
В отговор на въпрос на Mediapool възможно ли е използването на решението по ОВОС за реализацията на българското
тресе от "Набуко" за други проекти, от МОСВ обясниха, че ако одобреният с това решение вариант за трасето и
съоръженията към газопровода останат същите, тяхното изграждане може да бъде започнато, като трябва само да се
уведоми ековедомството за промяната на възложителя на дейностите.
Ако обаче новият възложител предвижда някакви частични изменения в технология, параметри, местоположение и др.,
той трябва да уведоми МОСВ за предвижданите промени и ведомството да прецени дали има нужда от нова оценка за
въздействие върху околната среда.

investor.bg
√ И фотоволтаиците влизат в битката с увеличеното потребление на ток
Преди студената вълна да обхване Балканите износът на електроенергия се свива с 20%
За покриване на увеличеното потребление заради новата по-студена вълна влизат и възобновяемите енергийни
източници, показва справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Товарът в мрежата към 15 часа днес е 6,3 хил.
мегавата - още далеч от пиковите моменти, регистрирани само преди дни. Малко под 9% от товара се поема от централите,
използващи ВЕИ. Този път застудяването не е придружено с обилни снеговалежи, слънчевите панели са чисти и отново
дават своя принос за системата, като покриват към 4% от потреблението в момента. Големите ВЕЦ-ове, които в предишните
дни покриха пиковете на товара, сега произвеждат само 0,13% от необходимата електроенергия. Макар и не значително,
ВЕИ-секторът подкрепя кондензационните централи и в момента са натоварени под 3 хил. мегавата от мощностите им.
Към 34% от потребяваната енергия се осигуравя от АЕЦ "Козлодуй".
Точно преди студената вълна, която обхвана Балканския полуостров, износът на електроенергия от България записва спад
с 20,5%, сочат още оперативните данни на Електроенергийният системен оператор. През първите осем дни на годината от
страната са изнесени 113 хил. мегаватчаса електроенергия.Тенденцията на спад се наблюдава още от началото на 2016 г.
В първите месеци на миналата година секторът беше изправен буквално пред срив заради намален износ в рамките на
над 50%. Годината приключи със спад от почти 40 на сто.
Данните на ЕСО показват още и леко намаление на производството - с 0,57% до 1,23 млн. мегаватчаса. Потреблението се
повишава с 2% до 1,11 млн. мегаватчаса. Основната част идва от базовите централи, които повишават производството си с
0,6% до 1,08 млн. мегаватчаса. При ВЕЦ-те обаче има спад от 14,1% до 82,8 хил. мегаватчаса.
Дните след 8 януари поставиха енергийната система под изпитание. В продължение на дни максималните товари
достигаха невиждани от десетилетия нива от над 7 хил. мегавата. Заради сериозните натоварвания и ограниченията, които
наложиха съседни страни, България спря износа на електроенергия от 11 януари.
Първите студени дни създадоха и известни проблеми за българската енергетика, свързани с активирането на студения
резерв и ритмичното подаване на въглища до централите. Последвалите по-топли дни обаче помогнаха за преодоляването
им.

Profit.bg
√ Какви резултати обявиха публичните компании за 2016 г.
31 януари (вторник) е крайният срок за публикуване на неконсолидираните финансови отчети за четвъртото тримесечие
на 2016 г.
Традиционно, екипът на Profit.bg ви предоставя информация за резултатите на по-ликвидните компании на Българска
фондова борса. Вижте ги:
Неохим
В петък димитровградското дружество обяви 29.4 млн. лв. нетна печалба спрямо положителен финансов резултат от 4.5
млн. лв. за 2015 г.
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Общите приходи на компанията бележат спад до 246 млн. лв. спрямо 291 млн. лв. (15%) за година по-рано, като повисоката печалба идва след съкращаване на разходите с по-бърз темп – 285 млн. лв. на 215 млн. лв. (25%).
Софарма трейдинг
Фармацевтичният дистрибутор приключи 2016 г. с рекордни приходи, достигащи 613 млн. лв., което е с близо 10 млн. лв.
повече спрямо година по-рано.
Печалбата преди данъци за 2016 г. също достига най-високото си ниво, нараствайки с 13%, до 15.314 млн. лв., спрямо
13.561 млн. лв. указани в заверения отчет на компанията за 2015 г. Постигнатите от Софарма Трейдинг АД резултати през
последния месец на 2016 г. също бележат ръст, като печалбата преди данъци на компанията нараства с 343%, до 1.297
млн. лв., а приходите от продажба на стока с 9%, достигайки 55.830 млн. лв.
Монбат
Монбат АД отчита консолидирани нетни приходи от продажби за декември 2016 г. в размер на 28.6 млн. лв., което
представлява увеличение от 33.5%, в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби за преди
година.
Обобщените данни за 2016 г. сочат, че Монбат АД отчита консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 263.661
млн. лв., което представлява увеличение от 7.23%, в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за 2015 г.
Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата група на Монбат АД за месец декември 2016 г.
е 2.324 млн. лв., а за цялата 2016 г. печалбата преди облагане с данъци е 32.078 млн. лв. Това представлява увеличение от
26.9 на сто спрямо 2015 г.
Фазерлес
Дружеството отчита нетни приходи от продажби за 2016 г. в размер на 13.895 млн. лв., или с 16% по-малко спрямо 2015 г.
Компанията обаче реализира с 13% по-висока печалба за 2016 г., като тя достига 356 хил. лв.
Влияние върху този резултат има получената в последните дни на 2016 г. държавна помощ, компенсираща частично
некоректно наложената от държавата година по-рано такса Задължения към обществото. Влияние има и повишената
ефективност на производствената дейност, ограничени са много разходи, повишена е производителността на труда.
Стара планина Холд
Холдингът отчита неконсолидирана печалба за 2016 г. в размер на 5.146 млн. лв. спрямо 4.734 млн. лв. за преди година.
Припомняме, че книжата на компанията са най-поскъпващият SOFIX компонент за изминалата година, след като
реализираха ръст от 73.16%.
Ръководството на дружеството вече обяви, че през 2017 г. се очаква да се надминат пиковите продажби от 2011 г., като те
ще достигнат 192.4 млн. лв., или с 3.4 на сто повече спрямо 2016 г.
КРЗ Одесос
През 2016 г. в Кораборемонтен завод Одесос са ремонтирани 61 кораба. Общата стойност на извършените ремонти от
голям кораборемонт е 29.3 млн. лв., докато приходите от дейността са 30.945 млн. лв., спрямо 29.96 млн. лв. за година порано. Резултатът от основна дейност за четвъртото тримесечие на 2016 г. е печалба в размер на 3.6 млн. лв., за 2015 г. е
отчетена печалба в размер на 2.02 млн. лв.
Крайният резултат за отчетния период е печалба, преди облагане с данъци, в размер на 3.7 млн. лв. срещу 5.893 млн. лв.
печалба за 2015 г.

в. Стандарт
√ 653 големи компании правят 30% от оборота
Семейният бизнес осигуряват прехрана на всеки трети от работещите българи
653 големи компании правят близо 30% от оборота на всички нефинансови предприятия в страната, показват данните на
Националния статистически институт.
Това са предприятия с над 250 души персонал, в които работят общо над 475 хил. души. По този начин осигуряват заетост
на близо 25% от работещите в частния сектор българи. Оборотът на тези 653 компании за 2015 г. е 70,7 млрд. лв., при общо
237 млрд. лв. оборот на всички нефинансови предприятия в страната. Затова може да се каже, че всяко едно от тези
предприятия е от съществено значение за цялата икономика на България. Основно това са заводи в преработващата
промишленост, които са общо 285 на брой в цялата страна.
Но в групата на фирмите с над 250 души персонал, има и 60 компании в сферата на търговията и ремонта на автомобили,
както и 69 дружества, които работят в сферата на административните и спомагателни дейности.
В добивната промишленост има само 18 такива големи предприятия, а в строителството те са 48. Също 48 на брой са и
големите компании в сферата на транспорта и складирането, а 21 са в бизнеса с хотели и ресторанти.
На другия полюс са най-малките фирми, в които работят между 0 и 9 души. Най-често това са семейни фирми, в които се
трудят членовете на домакинството.
Те обаче също имат решаващо значение за родната икономика. Техният брой е 298,56 хил., като това са над 91% от всички
нефинансови предприятия в страната, сочат данните на НСИ.
Тези микро фирми осигуряват работа на 564 хил. души, или на близо 30% от всички заетите в частния сектор. Освен това
за 2015 г. те имат оборот в размер на 53,37 млрд. лв., което е близо 22,5% от целия оборот на нефинансовите предприятия.
Най-много микро фирми има в сектора на търговията, където броят им надвишава 130 хил. Малките търговски компании
с 0-9 души персонал правят годишен оборот от близо 30 млрд. лв., което е близо 29% от целия оборот в сектор търговия
(общо 104,2 млрд. лв.).
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Като се прибавят средните и големите фирми, в сектора търговия и ремонт на автомобили има общо 137 970 дружества,
или 42,3% от всички предприятия в страната.
Търговията формира и близо 44% от целия оборот на нефинансовите предприятия, който за 2015 г. е 237,25 млрд. лв., сочат
още данните на НСИ.
За сравнение оборотът в преработващата промишленост е доста по-малък - 57 млрд. лв., което прави 24% от целия оборот
на бизнеса. В търговията и броят на заетите е най-голям - 496 хил., или близо 26% от всички заети в частния сектор (общо
1,911 млн. души).
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