Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Проф. Николай Денков: Стимули, а не санкции ще осигурят специалисти за икономиката
Един от възможните работещи механизми в тази посока е въвеждането на държавни стипендии за обучение в
дефицитни професии и специалности
Единствено стимули, а не санкции могат да помогнат за осигуряване на достатъчно квалифицирани специалисти за
българската икономика. Около този принцип се обединиха служебният министър на образованието и науката проф.
Николай Денков и ръководителите на национално представителните работодателски организации на среща днес,
съобщава БТА, позовавайки се наа Министерството на образованието и науката (МОН).
Един от възможните работещи механизми в тази посока е въвеждането на държавни стипендии за обучение в
дефицитни професии и специалности, смята Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал
в България. МОН ще работи в тази посока, обещава от своя страна Денков.
Той е убеден, че наказателната мярка висшисти да възстановяват разходите за своето обучение в България, ако работят в
чужбина, би имала обратен ефект.
"Такова изискване би изгонило младите хора от българските университети", посочи министърът.
Проф. Николай Денков приветства всякакви съвместни инициативи на бизнеса с общините и училищата, които отговарят
на интересите на всички страни. Държавата ще подкрепи също общите проекти между бизнеса и науката не само на
национално, но и на регионално ниво.
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев посочва няколко основни проблема, за
решаването на които държавата и работодателите могат да работят заедно. Само малка част от тях са качеството на
професионалното образование и обучение, балансът между търсене и предлагане на специалисти и квалификацията на
учителите.
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов предлага съдействието на бизнеса при
изготвянето на учебниците по предприемачество и в провеждането на самото обучение.
Васил Велев от своя страна подлага на съмнение прилагания в момента принцип "Парите следват ученика и студента"
и настоява финансирането да се обвърже с потребностите на икономиката. Той припомня, че от 2014 г. се чака Наредба
за защитените професии, която поне частично да спре упадъка на професионалните гимназии.
Работодателите са обърнали специално внимание на необходимостта от пълни регистри на дипломите за всички
образователни степени и удостоверенията за професионална квалификация. В момента например няма регистър на
документите за професионална квалификация, издавани от лицензираните центрове към Националната агенция за
професионално образование и обучение.
"В момента ни ползват като помощно средство, а ние искаме да сме вътре в образователния процес, като участваме
например в подготовката на програмите и в провеждането на практическото обучение", настоява Иван Бойков, заместникпредседател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ и изпълнителен директор на
Камарата на строителите в България.
По думите на министър Николай Денков всички повдигнати теми са приоритетни за екипа на МОН.

Българска национална телевизия
√ Колко по-висока може да стане минималната работна заплата?
Възможно ли е минималната работна заплата у нас да стане 600 лева и доколко реалистично е тя да се увеличи с 30%?
Темата се повдигна от изказване на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за въвеждане на минимален доход във всички
европейски страни. Около 13 на 100 от заетите у нас работят официално за минималната заплата. Това са 360 000 души.
Сред тях са и хората, работещи за чистотата във Враца. Радват се, че изобщо имат работа, макар да живеят с чист доход
300 лева на месец. Смятат, че трудът им струва поне двойно повече. Мечтите на тези хора биха се сбъднали, ако страната
ни изпълняваше препоръката на Международната организация на труда - според нея всяка минимална работна заплата
трябва да е 60 на сто от средната за страната. У нас това би означавало минималният доход да нарасне до 600 лева. Тема,
която обичайно изостря тона между бизнес и синдикати.
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Ивелин Желязков - Асоциация на индустриалния капитал: "Нормалните равнища са около 40% - като съотношение
минимална-средна работна заплата. За съжаление в България подобно съотношение от 42% има само в столицата,
никъде другаде в страната, както ви казах на някои места става дума за съотношение за 80 и повече процента.
Пламен Димитров - президент на КНСБ: "Наистина за трите години, последните, минималната работна заплата се е
увеличила със 120 лева и пак е 230 евро, което е най-ниската в целия ЕС, пред нас са и Македония и Сърбия". Синдикатите
винаги са настоявали за по-висока минимална работна заплата, а работодателите за различен доход в различните
професии. По думите на социалните партньори вдигането на минималния доход става без ясен механизъм и най-ощетени
са секторите хотелиерство, търговия и охранителна дейност".
Работата на експертната група, която трябва да създаде новия механизъм за работната заплата, продължава вече няколко
години - а механизъм все още няма.
Вижте цялото видео

Важни обществено-икономически и политически теми

Дневник
√ Герджиков разпредели ресорите между вицепремиерите
Министър-председателят Огнян Герджиков разпредели ресорите, за които ще отговарят вицепремиерите, съобщи
правителствената пресслужба.
Премиерът лично ще координира дейността на министрите на финансите и на външните работи, на държавните агенции
"Разузнаване" и "Електронно управление", както и на Държавната агенция за българите в чужбина.
Вицепремиерът по социалните политики и министър на здравеопазването Илко Семерджиев поема координацията на
органите на изпълнителната власт във връзка с дейността на министерствата на икономиката, на енергетиката, на
земеделието и храните, на околната среда и водите, на труда и социалната политика, на образованието и науката, на
младежта и спорта, на културата и на туризма. В неговия ресор са държавните агенции за метрологичен и технически
надзор, за закрила на детето, за стоковите борси и тържищата, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
и Агенцията за ядрено регулиране. Вицепремиерът ще следи дейността на Националната агенция за оценяване и
акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, Комисията за регулиране на
съобщенията, Националния компенсационен жилищен фонд и Патентното ведомство.
В ресора на вицепремиера по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната Стефан Янев са министерствата на
вътрешните работи, на правосъдието, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. На вицепремиера също се възлага координацията на дейностите спрямо държавните агенции
"Национална сигурност", "Технически операции", "Архиви", "Държавен резерв и военновременни запаси", както и
Държавната агенция за бежанците, Държавната комисия по сигурността на информацията и Центъра за превенция и
противодействие на корупцията и организираната престъпност.
Не се възлагат допълнителни задачи на Деница Златева (служебен вицепремиер по българското председателство на ЕС) и
Малина Крумова (служебен вицепремиер по еврофондове).
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√ БСП готви нов голям енергиен шлем за рестарт на икономиката
Големите търговски вериги ще трябва да предлагат определени количества български стоки, предвиждат
социалистите
Нови преговори за реабилитацията на „Южен поток“, рестарт на „Бургас – Александрупопис“ и на АЕЦ „Белене“ са
предвидили от БСП в своята програма за икономическо развитие. Проектът за втора ядрена централа обаче ще бъде
подложен на оценка за икономическа целесъобразност преди да се подходи към повторната му реализация.
И трите проекта бяха договорени от президента Георги Първанов, но постепенно отпаднаха от енергийните ни приоритети
по различни съображения. Петролопроводът „Бургас – Александруполис“ беше спрян след референдум сред жителите в
бургаския регион, които изразиха своите опасения за екологията при реализирането му. „Южен поток“ реално беше спрян,
след като Русия не пожела да поиска изключение от европейските правила в енергийната сфера.
За АЕЦ „Белене“ коментарите на ГЕРБ, която спря проекта, бяха, че няма средства централата да бъде изградена с
държавни средства. Плановете бяха проектът да бъде предложен на частни инвеститори.
БСП предлага още и премахването на таксата за сградна инсталация а формиране на сметките на домакинствата за
отопление на база на реалния отопляем обем, както и защитени цени за уязвимите групи.
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Освен в енергийната сфера социалистите имат планове и за промяна в подоходното облагане на физическите лица.
Промяната предвижда данък от 20%, вместо сегашните 10%, за годишни доходи (от заплати, наеми и т.н) над 120 хил. лева.
Нулева ставка на данък „Печалба“ ще има и за младите предприемачи (до 35 години), които създадат предприятие с
оборот до 150 хил. лева годишно и които в рамките на 24 месеца създадат минимум 5 работни места. От изпратената от
БСП програма обаче не става ясно за какъв период от време ще важи това облекчение.
В своята програма за възраждането на българската икономика от партията предвиждат още и развитие на военната
промишленост „с цел използване на съществуващи мощности и специалисти чрез програми за строеж на военни кораби“
за нуждите на България и НАТО.
Плановете за икономически подем преминават още през определяне на структуроопределящи предприятия във всеки
регион и приоритет върху инфраструктурни проекти в региони с ниска икономическа активност. От партията разчитат и на
създаване на възможности за развитие на интермодален транспорт чрез строеж на нови терминали в пристанищата във
Варна, Бургас и Русе, както и развитие на жп инфраструктурата.
В големите търговски вериги задължително ще се предлагат и определено процентно съотношение на български стоки
спрямо цялата стока.
От БСП предлагат още и инвестиции в наука, нови разработки и иновации. За тяхното стимулиране ще бъде създаден фонд
„Индустрия“ с капитал от 500 млн. лева.
Капиталът на фонд „Иновации“ пък ще бъде увеличен със 150 млн. лева. Средствата ще бъдат насочени към подкрепа на
млади български инженери.
Социалистите ще работят и за пренастройка на кредитната стратегия на Българската банка за развитие (ББР) към
проактивна политика за достъп на малките и средни предприятия (МСП) до изгодно финансиране, става ясно още от
програмата на БСП.

в.24 часа
√ Нови 107,5 млн. от Фонда на фондовете за стартъпи
Ще привлича и частни капитали
Старт на нови пазарни консултации с мениджъри и инвеститори обяви Фондът на фондовете. Той ще управлява и средства
от ОП “Иновации и конкурентоспособност”.
Общият бюджет от тази оперативна програма за фонда е 107,5 млн. лв., а частното финансиране, което се очаква да бъде
привлечено допълнително, е между 10 и 40% от сумата. Средствата ще се използват за създаването на един или няколко
инвестиционни фонда, които подкрепят стартиращи предприятия, както и иновативни бизнес идеи. Заедно с
финансирането ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на предприятията, включително и чрез
предлагане на пакет за предприемаческо развитие, свързване в бизнес мрежи и менторинг. Фондът на фондовете вече
има споразумение с ОП “Иновации и конкурентоспособност”. Текат консултации за бюджет от 150 млн. евро, като 30 млн.
евро от тях са предназначени за подподпомагане на технологични иновации. Ако бъде привлечено и частно
съфинансиране от 10-30%, общият финансов ресурс за българската икономика по този финансов инструмент ще достигне
до 33,3 млн. евро. Фондът на фондовете бе създаден през 2015 г. под шапката на финансовото министерство. Целта е той
да управлява по-голямата част от европейските средства през новия програмен период. Към момента в него има над 1
млрд. лева, които трябва да се завъртят под различни финансови инструменти, за да достигнат до бизнеса.

в.Сега
√ Гръцките фермери започнаха с блокадите на Промахон
Гръцките фермери вчера блокираха пътя към граничния пункт Кулата по обяд, въпреки мерките от страна на гръцката
страна да не се стига до незаконен протест.
Малко преди 13 ч. те спряха движението по пътя при село Промахон, но след около час то беше възстановено.
На изхода от българска страна се беше образувала 3-километрова колона от автомобили и камиони, съобщи БГНЕС.
Полицията обаче се е намесила и е изтласкала протестиращите фермери. В телефонен разговор преди обяд гръцкият
вътрешен министър бе уверил българския си служебен колега Пламен Узунов, че ще бъдат взети всички мерки, за да не се
допусне блокада. Министърът на транспорта Христо Алексиев пък изпрати писмо до гръцкия си колега Христос Спирдзис
и също декларира, че очаква Гърция да гарантира свободното движение на стоки и товари между двете държави.
Тази година има засиленото полицейско присъствие от гръцка страна в района на граничния пункт Промахон. В
понеделник беше затворен граничният пункт "Евзони" край Гевгелия, на границата с Македония. За влизане в Гърция от
македонска страна остават отворени два гранични пункта - този край град Дойран и Меджитлия.
Всяка година от последните 10 гръцките фермери по традиция блокират границата. Само за 2016 г. по оценки на
транспортния бранш загубите на българските превозвачи възлизат на около 20 млн. лв. Още в началото на протестите
преди седмица от Съюза на международните превозвачи заявиха, че са готови на контрапротести, така че да не допуснат
гръцка земеделска продукция у нас. Българските превозвачи все още не са получили никакви обезщетения за загубите си
от предишните блокади.
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√ Безработицата у нас остава на най-ниско ниво от 2009 г.
Младежката безработица обаче расте
Равнището на безработицата в България остава стабилно в края на миналата година. През декември 2016 г. нивото ѝ се
запазва на 7,1%, колкото беше и през ноември 2016 г. Това е и най-ниското ниво на безработицата от 2009 г. насам,
показват данните на европейската статистическа служба Евростат.
Общо 231 хил. души в България са били без работа в края на миналата година, изчислява Евростат.
Младежката безработица у нас обаче се увеличава до 22,4% през декември от 22% през ноември. Броят на безработните
младежи до 25 години остава 33 хил. души, т.е. увеличението най-вероятно идва от спад на икономическата активност
сред младите хора, а и намаляването на броя на младежите заради демографската ситуация.
Безработицата в Европейския съюз (ЕС) като цяло също остава стабилна в края на миналата година на ниво от 8,2%. Нивото
ѝ в еврозоната се понижава с 0,1 процентни пункта до 9,6%.
Общо малко над 20 млн. души в ЕС са били без работа през декември 2016 г., от които приблизително 15,6 млн. са граждани
на държавите от еврозоната.
Подобни тенденции се отчитат и при младежката безработица в ЕС и еврозоната. В блока като цяло показателят остава без
промяна на ниво от 18,6%, а във валутния съюз се понижава с 0,1 процентни пункта до 20,9%.
Общо малко над 4,2 млн. младежи до 25 години в Европейския съюз са били без работа през декември 2016 г., от които
почти 3 млн. са от държавите от еврозоната, показват данните.
Чехия и Германия остават държавите в ЕС с най-ниска безработица – съответно 3,5% и 3,9%, а Гърция и Испания са с найвисока – съответно 23% и 18,4%. Що се отнася до младежката безработица, най-ниска е тя в Германия (6,5%), а най-висока
– в Гърция (44,2%), Испания (42,9%) и Италия (40,1%). Хърватия, Испания и Португалия продължават да са държавите с найсилен спад на безработицата в ЕС през последния месец на миналата година. Ръстове са отчетени в Кипър, Италия, Естония
и Дания.

investor.bg
√ Липсата на кадри и добра инфраструктура ще създадат проблеми през летния сезон
Големият дял на сивата икономика в сектора отблъсква чуждите инвеститори, според експерт
Въпросът с недостига на кадри остава нерешен и за предстоящия летен сезон. Туристическата камара в Бургас работи по
обмен на кадри, като тази година се очакват 219 чуждестранни граждани от трети страни да стажуват по Южното
Черноморие. Това каза председателят на Регионалната бургаска туристическа камара Иван Иванов, цитиран от агенция
„Фокус“.
За летния период у нас се очакват студенти стажанти от Беларус, Украйна, Русия и Полша.
От туристическата камара отчитат и недостатъците от приетото облекчение по Закона за трудова миграция и трудова
мобилност, което разреши чужди граждани от трети страни да работят в България в областта на туризма в рамките на 90
дни.
Фирмата, която наема тези граждани обаче, трябва да осигури със собствени средства пътните разходи, назначението и
подслона им, като преди това Министерството трябва да даде своето разрешение за този процес, защото се касае за
граждани на трети страни, отбеляза експертът.Що се отнася до квалификацията, езиковата и професионалната способност
на кадрите, според Камарата и там се изискват сериозни промени. С промяна на учебните програми на професионалните
гимназии и колежи по туризъм, с повишението на средната работна заплата в туризма могат да се очакват дори отлични
резултати, смята той.
Миналата година беше успешна за българския туризъм. Проблемите в конкурентни страни - Египет, Тунис и Турция,
доведоха до промяна на част от чартърите на водещите туроператори от страните членки на ЕС. За първи път имаме такъв
огромен ръст на пристиганията, като той възлиза на 18,6%, подчерта Иванов.
Лошата инфраструктура обаче остава сериозен проблем за туристическия сектор, предупреди експертът. Секторът все още
не се е справил и със сивата икономика, като тези фактори дават силно отражение върху чуждите инвеститори. В
последните години те се насочват към други дестинации, каза Иванов.
Основни задачи за български туризъм тази година ще са най-вече оказването на съдействие за по-ефективен контрол при
изпълнение на изискванията на нормативната база, отнасящи се за туристическите пътнически превози. На второ място е
необходимо адаптирането на нормативната база в съответствие с добрите европейски практики. Компетентните органи
трябва да се справят и със сивия сектор в туризма, особено при организацията на екскурзии в чужбина и абитуриентски
балове.
Един от начините за справяне с тези проблеми е именно създаването на етичен кодекс, който да регламентира
професионалната етика в туризма и недопускане на нелоялна конкуренция.

Дневник
√ Българско вино най-много се изнася в Полша
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След като България отдавна загуби руския пазар за повечето традиционно изнасяни там продукти, сред които и виното,
сега основните количества от напитката са се насочили към Полша и... Австралия, ако се погледнат пазарите извън ЕС. Това
показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода 2011 - 2015 г.
През тези години за Полша са изнесени малко над 70 млн. л, близо 30 млн. л са отишли на румънския пазар и близо 20
млн. л - за Чехия.
Извън ЕС България е изнесла през периода най-много вино за Австралия - около 65 млн. л, Азербайджан и Албания - по
под 2 млн. л.
В периода 2011 - 2015 г. основните страни, от които България е внасяла вино, са Италия, Франция и Испания.
Вносът от страни извън ЕС е основно от Чили - близо 1.6 млн. л, от Нова Зеландия - малко над 800 хил. л, и Македония близо 800 хил. л.
Данните за десетте месеца на 2016 г. рисуват малко по-различна картина. Износът в рамките на ЕС е най-много отново за
Полша, следвана от Швеция и Великобритания. Извън общността най-голямо количество е изнесено за Русия - 1.2 млн. л,
Китай - малко под 400 хил. л, и Япония - малко над 200 хил. л.
Вносът в рамките на ЕС идва основно от Испания - 2 млн. л, Италия - малко над 1.5 млн. л, и Франция - малко над 500 хил.
л. Извън ЕС България е внасяла вина основно от Молдова - около 350 хил. л, Нова Зеландия - близо 250 хил. л, и Чили малко над 200 хил. л.
Общо за периода износът е 22.6 млн. л за 46.2 млн. лв. По-голямата част от него е за страните от ЕС - общо 20 млн. л за 36
млн. лв. За трети страни са отишли 2.6 млн. л за 10.4 млн. лв.
Вносът за януари - октомври 2016 г. е 6.2 млн. л за 24.7 млн. лв. Конкретно от страните от ЕС са внесени 5.2 млн. л за 19.9
млн. лв. От трети страни вносът е почти 1 млн. л за 4.7 млн. лв.
По данни на статистиката през 2015 г. засетите с лозя площи в България са били близо 60 хил. хектара, а 204 предприятия
са произвеждали напитката. През 12-те месеца са произведени 136.6 млн. л вино, като в сектора са били заети общо 3500
души.

в.Труд
√ Пловдив е втори в света на винопроизводството
Годишната класация на Wine Enthusiast извежда Тракийската низина сред лидерските дестинации за винени ценители.
Там зреят уникалните за България сортове Дорнфелдер, Регент и Глера.
Десетте най-добри дестинации за винен туризъм на световното винено издание вече са ясни. Добре наложената
Аржентина заема първо място в света, следвана от нашата родна Тракийска низина и по-конкретно регионът на град
Пловдив. Wine Enthusiast поставя страната ни преди известните у нас като наложени винени дестинации Франция, Италия
и Нова Зеландия, което в света на винопроизводството е повече от признание. Мнозина родни енолози вярват, че
Тракийската низина е попаднала на толкова висока позиция след провеждането на Concourse Mondial de Bruxelles2016
именно в Пловдив, когато всички членове на журито и изтъкнати винени редактори направиха обиколка на най-добрите
изби в региона, където дегустираха множество традиционни вина от стария свят, но и модерни вкусове от новия свят.
Малко известен у нас факт е, че в региона около град Пловдив има насаждения от някои изключително екзотични на
световната винена карта сортове, като Дорнфелдер и Регент, както и прочутата за пенливи вина Глера (Просеко). Лозовите
масиви там са разположени върху кафяви горски и канелени горски почви, богати са на карбонати, които допринасят за
развитието на атрактивни аромати в гроздето, в последствие и във виното. Именно заради изключителните качества,
международният интерес към вината от региона расте от години, а редица световни винени списания не пестят страници,
за да възхваляват качествата им.
Всички тези уникални за България сортове са дело на амбициозен млад екип от агрономи и винари, ориентирани към
производството на модерни вина от новия свят. Между 2005 и 2007 година край град Съединение те експериментално
посяват първите за страната ни проби от трите сорта, които са много капризни и виреят качествено на малко места по света.
След първата гроздоберна кампания събраното грозде се оказва с изключително високи показатели и съответно се влага
в микровинификационната на местната изба, за да се види как ще узрее виното. Резултатите надминават очакванията на
всички енолози и експерти, затова няколко години по-късно тези сортове вече се влагат и в познати марки вина.

dnes.bg
√ Изнасяме 90% от родните биопродукти
Производителите – все повече, произведената биопродукция - едва 3%
Над 80-90% от българските биопродукти отиват за износ. Добрата новина обаче е, че в България има вече 250
биопреработватели. Това обяви Албена Симеонова от Българската Асоциация Биопродукти пред Bloomberg TV Bulgaria.
Симеонова посочи, при основаването на асоциацията преди 8 години са били 25 биопроизводители, за предходната
година статистиката показва, че са около 6000, а за последната - нарастването е с още 1200.
Тя съобщи още, че до момента производителите не са получили плащанията си, свързани с мерките за околната среда и
климата и по програмата за развитие на селските райони, и изрази очаквания да бъдат спазени обещанията от
министерството и плащанията да бъдат получени до края на февруари.
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"До 2013 трябваше 8% от общото производство в страната да бъде биологично, а в момента ние наближаваме между 2 и
3%. Все още не сме достигнали програмата, която беше заложена в предния програмен период. Така или иначе гражданите
все повече внимават какво слагат на трапезата си и търсенето на биологични продукти става все по-голямо и има повече
от 1500 магазина за здравословни храни", каза още Симеонова.
Тя бе категорична, че високите цени на биопродуктите са мит, като скъпи са вносните, а не родно произведените.

Дневник
√ Кредиторите на БДЖ продават и финансови активи на холдинга
Частен съдебен изпълнител е обявил за продажба акциите на "Холдинг БДЖ" в застрахователното дружество "Алианц
България". Това съобщава "Капитал daily" в днешния си брой.
По информация на изданието продажбата е по искане на кредиторите и обхваща 2.8% от капитала за около 1.8 млн. лв.
Преди година беше предложена и сградата на Транспортна полиция в София, която е собственост на холдинга, наскоро
бяха добавени няколко почивни станции, а сега наред са и финансови активи на дружеството.
Предходното правителство предложи дълговете на холдинга да се покрият от сумата, която ще вземе държавата от
отдаването на концесия на летище "София". Процедурата обаче бе отложена наскоро за пореден път, като оферти се
приемат до май.
Поредната порция активи на холдинга, които излизат за продажба, са 202 500 поименни безналични акции с право на глас
в "Алианц България" (2.8% от капитала). Книжата са с номинална стойност 5 лв., или 1.013 млн. лв. общо.
Началната цена, от която ще започне наддаването, е 1.832 млн. лв., което представлява 80% от оценката. Оферти се
приемат до 6 февруари, а самата продан е насрочена за следващия ден. Търгът се организира от частен съдебен
изпълнител Орлин Мендов.
Същият пакет акции, които тогава представляваха 5.6% от капитала, тъй като впоследствие той беше вдигнат двойно, се
предлагаше преди няколко години от Агенцията за приватизация.
Пак по искане на облигационерите същият съдебен изпълнител прeдлагаше сградата на бул. "Княгиня Мария Луиза" в
столицата, в която преди се намираше Транспортна полиция. Имотът мина през няколко процедури, при които цената
падна от 2.7 до 1.4 млн. лв. с ДДС при последното предлагане в края на миналата година, но купувачи не се появиха.
Отново Мендов продава и две почивни станции на БДЖ, за които оферти се приемаха до края на миналата година. Мендов
не беше открит за коментар, но по информация на "Капитал" кандидати не е имало.
Успешно обаче е завършила продажбата на лечебния профилактичен възстановителен център на БДЖ в град Хисаря.
Комплексът включва 16 дка земя и четири сгради и беше предложен от частен съдебен изпълнител преди няколко месеца.
Още преди да се стигне до предлагането на недвижими имоти на "Холдинг БДЖ", държавната Българската банка за
развитие (ББР), която е довереник по втората облигационна емисия, започна да разпродава вагони, цистерни и други на
дружеството, които са обезпечение по заема. От средата на 2015 г. досега бяха организирани няколко търга, последните
от които в края на миналата година, но интересът като цяло е слаб, а приходите – незначителни на фона на задълженията.
Вторият облигационен заем за общо 120 млн. евро беше отпуснат на железниците през 2007 г. за покриване на стари
задължения.
Освен към финансови институции БДЖ има и значителни търговски задължения, най-големите от които са към Национална
компания "Железопътна инфраструктура". По данни на холдинга, които бяха публикувани преди дни, общите задължения
са в размер на 445 млн. лв.

investor.bg
√ България може да спечели от изтеглянето на САЩ от TPP, смята анализатор
Изтеглянето на САЩ от споразумението дава възможност на нейно място да се включи Китай, коментира Тодор Галев от
Центъра за изследване на демокрацията
На първо място изтеглянето на САЩ от Транстихоокеанското търговско споразумение (TPP) дава ясен знак, че Тръмп ще
следва предизборната си програма дори по отношение на най-трудните решения. Тръмп няма да се бои да предприеме
ходове, които отхвърлят дейности на предишните президенти на САЩ, на които те са отделили години. Подобни резки
завои в американската външна политика не са много характерни и се случват изключително рядко. Това каза д-р Тодор
Галев, главен анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) в предаването
Invest/Or по Bloomberg TV Bulgaria.
Изтеглянето на САЩ от TPP дава възможност на нейно място да се включи Китай, a действията на Тръмп по отношение на
TPP дават сигнал и за намеренията му по отношение нa две други важни споразумения - Трансатлантическото търговско
споразумение (TTIP) и Северноамериканското търговско споразумение (NAFTA).
Оттеглянето на САЩ от TPP може да има неочаквано благоприятен ефект върху Източна Европа и върху България. Тръмп
каза, че той иска да защити американските работни места в работния сектор. Това означава, че ако не да затрудни, той
няма да направи по-лесно изнасянето на работни места от САЩ към всички тези 12 страни, участващи в преговорите по
TPP.
А следващият най-подходящ регион за аутсорсинг на глобални компании според всички глобални класации в сектора, е
Източна Европа и на първо място – България. В този смисъл виждам възможност американски компании, и то от
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производствения сектор, да изнесат дейност в България, а освен производствената, говорим и за научноизследователска
и развойна дейност, коментира Галев.

Дневник
√ Рисковете пред България спадат, но не и политическите, сочи анализ на "Кофас"
Глобалната компания за управление на риска "Кофас" повиши за пръв път от 11 г. оценката си за рисковете пред България,
но отбеляза, че в сферата на политиката и междуфирмената задлъжнялост те остават високи. По скалата на компанията
оценката се покачва от В на А4, което се определя като "приемливо ниво".
Прегледът на тези показатели се прави всяка година по специална методология и остава на постоянен текущ мониториг.
България е от малкото с подобрена оценка
Промяната в оценката за България идва, след като през 2009 г. беше намалена и оттогава насам корекция не е правена.
Покачването се дължи на множество фактори, сред които успешното възстановяване, умереният растеж и
продължаващата консолидация в банковия сектор, мотивират оценката си от компанията.
"Повишаването на оценката на страновия риск на България е достатъчно ярък показател, че страната ни става по-стабилна
и по-ниско рискова като бизнес среда. В същото време не бива да пренебрегваме факта, че независимо от това рисковете
в политическата сфера остават и това може да се отрази неблагоприятно върху по-нататъшното развитие. Рисковете от
неплащане също остават съществени поради високата задлъжнялост на фирмите в България", коментира Милена
Виденова, управител на "Кофас" за България.
От компанията поставят 52 хил. от общо 400 хил. компании в България в групата на тези в голям риск. На тях се падат 2.17%
от общия оборот, 3% от всички заети във фирмите и 4.81% от активите на всички. В тази група най-много са строителните
компании, следвани от посредничещите в продажбата на стоки и търговията на дребно.
Компанията отчита, че през 2016 г. в България 381 фирми са обявени в несъстоятелност, а новооткритите процедури за
това са общо за 440 фирми. Вече фалиралите са основно в сферата на строителството на сгради, търговия с недвижими
имоти, товарен автомобилен транспорт, ресторанти.
България е сред малкото тази година, чиято оценка се подобрява. Освен нея от европейските страни такова повишение се
отчита за Естония (от А3 на А2), Исландия (също от А3 на А2), Испания (от А4 на А3), Кипър (от С на В), Сърбия (от С на В) и
Босна и Херцеговина (от D на С). Това заедно с Кения, Аржентина, Гана и Пакистан са единствените повишения на
страновите рейтинги в света. Останалите са без промяна, има и четири понижения.
2017 - година на политически и банкови рискове по света
Цялостният анализ на рисковете показва, че 2017 ще бъде година на политически и банкови рискове в развиващите се
страни. Въпреки някъде сериозния икономически растеж като цяло несигурностите ще продължат да доминират в
глобалния икономически климат и през тази година.
Специалистите от "Кофас" специално отбелязват, че глобалните политически рискове ще достигат рекордно ниво през 2017
г. и така ще продължат да бъдат основен проблем пред бизнеса. Това ще се случи включително и в традиционно стабилната
по този показател Европа, особено предвид предстоящите важни електорални битки в Германия, Франция и Холандия,
както и последиците от Брекзит. Подобно на ситуацията във Великобритания развитие ще доведе до намаляване на
растежа на континента средно с 0.5 пункта.
Брекзит и социално недоволство - рисковете по света остават
През тази година рисковете, които ще се наблюдават на глобално ниво, според "Кофас" са политическо напрежение,
инфлация, протекционизъм и банков риск. Компанията прогнозира по-малко фалити през годината по света, но и по-слабо
предприемачество.
Политическите рискове в развиващите се страни са също по-високи от всякога, движени от социалното недоволство и
повишените заплахи за сигурността. Русия и страните от ОНД и Северна Африка заедно с региона на Близкия изток са тези
с най-високи рискове сред големите нововъзникващи икономики. Нарастването на политическото и социално недоволство
в Южна Африка е най-съществената причина за понижението на оценките там, при това в ситуация на доста слаб растеж.
Рисковете, свързани със сигурността, включващи терористични атаки, конфликти и убийства, са нов съществен фактор при
политическия риск. Не е изненада, че най-високи са те в Русия и Турция.

investor.bg
√ Прокуратурата: Бюлетините от референдума са неправилно преброени
Според заместник-главния прокурор във финалната бройка гласове не са влезнали 12 481 бюлетини, които са били без
плик, но трябва да бъдат отчетени
Бюлетините от проведения на 6 ноември 2016 г. референдум не са преброени правилно. Това заяви заместник-главният
прокурор Ася Петрова пред bTV.
По думите ѝ във финалната бройка гласове не са влезнали 12 481 бюлетини, които са били без плик, но трябва да бъдат
отчетени в общия брой на гласувалите.
„Броят на гласовете следва да бъде преброен съобразно броят на бюлетините в кутията, действителни и недействителни“,
обясни Петрова. Тя обаче е категорична, че бюлетините без плик безспорно се считат за недействителни.
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„ЦИК е утвърдила и протоколи за отчитане на Секционната избирателна комисия, в които изрично пише, че броят на
бюлетините, намерени без плик, е изваден от общия брой недействителни бюлетини”, каза още заместник-главният
прокурор.
По думите на Петрова съдържанието на протоколите, утвърдено от ЦИК, не съответства на закона.
„Ако тези 12 481 бюлетини, които са отчетени неправилно, бъдат прибавени към бройката 3 484 551, ще са налице
предпоставки референдумът да бъде обявен за валиден”, смята Петрова.
Заместник-главният прокурор заяви, че прокуратурата по никакъв начин не е ангажирана с въпроса за референдума. „Ние
участваме по силата на закона и следим спазването на законността, особено по дела, по които има обществен интерес”,
категорична е тя.
„Преброяването се извършва от Секционните избирателни комисии (СИК). Те установяват броя на гласувалите според броя
на откритите пликове. Тези 12 481 бюлетини са от 44 секции. Беше извършено повторно преброяване. При това
преброяване не се установи наличието на такива бюлетини. Не са установени и двойно повече подписи в протоколите”,
заяви Камелия Нейкова, говорител на ЦИК, която също се включи в разговора.
Припомняме, че през ноември от ЦИК обявиха, че малко над 12 хил. гласа не достигат, за да се превърне референдумът в
закон. В допитването са участвали по-малко от 3 500 585 души и от ЦИК обясниха, че резултатът няма задължителен
характер.
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