Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ИНДУСТРИЯТА СЕ ОБЯВИ ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯТА
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща четирите национално представителни
работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпрати официално писмо до председателя на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с намерението за увеличение на цената на електроенергията и, поконкретно – добавката „задължение към обществото“.
В писмото се подчертава, че през първите месеци на 2017 г. държавната енергетика функционираше в условията на
несигурност и непредвидимост, което заедно с липсата на прозрачност на пазара на балансираща енергия, е довело до
съмнения за надеждността на електроенергийната система и подозрения за манипулации в ценообразуването.
Работодателите напомнят, че увеличението на цената на електроенергията е в пряка причинно-следствена връзка с
отложеното увеличение на цената на природния газ, а кръстосаното субсидиране води до дискриминационно отношение
спрямо индустрията.
Според членовете на АОБР, индустрията ще понесе солидни загуби, в резултат от забавените действия на КЕВР в посока
пълна либерализация на енергийните пазари, а увеличението на „задължения към обществото“ окачествяват като „наймързеливото“ решение за сектор електроенергетика, неосноваващо се на пазарни принципи.
„Смятаме, че резервите и буферите в сектора са достатъчна предпоставка за прогреса към пазарни отношения, което към
настоящия момент не се осъществява. Не намираме логика в необходимостта от увеличение на ценообразуващите
елементи за високоефективното комбинирано производство, най-вече с оглед края на отоплителния сезон. Остава
впечатлението, че въпросните когенерации изпитват остра необходимост от покриване на неясни разходи, оптимизирайки
цената за количествата енергия, която подлежи на изкупуване от НЕК на преференциални цени. Смятаме, че е налице
противоречие с генералната концепция за високоефективно комбинирано производство, а именно – производството на
електроенергия да е съпътстваща, а не основна дейност, която е от естество да предизвика сътресения в ценовите
компоненти за всички крайни потребители“, се казва още в писмото на АОБР.
Четирите работодателски организации настояват КЕВР да потърси по-усърдно алтернативни възможности за
оптимизиране на цените, които да не водят до увеличение на цената „Задължения към обществото“ на всеки няколко
месеца. Работодателите напомнят, че в настоящия момент енергоемкият бизнес е поставен под натиска на
едновременното увеличение на цената на природния газ и на електроенергията.
Срещу увеличението на цена „Задължение към обществото“ се обявиха и представителите на енергоемките индустриални
сектори. В писмо до КЕВР от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската
асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската минно-геоложка камара (БМГК) и Българската камара на
химическата промишленост (БКХП) се казва:
„Закъснелите решения на КЕВР за шокова промяна в цената на газа допълнително натоварва бизнеса и създава абсолютно
непрогнозируема икономическа среда. Преди 2-3 седмици имаше подобен анонс, но не знаехме дали ще има резерви за
по-умерено увеличение. Със сигурност знаем, че през първото тримесечие имаше отложено поскъпванe. Тогава
поисканото поскъпване беше над 10%, а одобреното от КЕВР под 5%. Това отлагане сега идва като бумеранг и няма как пак
да се отложи. И съответно, поскъпването сега ще отразява и неслучилото се през първото тримесечие. Един вид сега ще
платим и лихвите за забава.“
News.bg
√ КЕВР да преразгледа решението си за поскъпване на тока, искат работодателите
Работодателите оспорват предвиденото увеличение на елемента "Задължения към обществото", който влиза в крайната
цена на тока. Бихме окачествили подобна мярка като "най-мързеливото" решение за сектор електроенергетика. Това се
казва в открито писмо от АИКБ за предстоящото увеличение на цената на елемента "Задължение към обществото
Работодателите призовават КЕВР да преразгледате решението си за предстоящото увеличение на цена ЗкО. От АИКБ
предупреждават, че: "в противен случай ще бъдем принудени да изразим недоволството си по начин, какъвто поискат
нашите членове".
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Смятаме, че резервите и буферите в сектора са достатъчна предпоставка за прогреса към пазарни отношения, което към
настоящия момент не се осъществява. Не намираме логика в необходимостта от увеличение на ценообразуващите
елементи за високоефективното комбинирано производство, най-вече с оглед края на отоплителния сезон.
Според бизнеса, остава впечатлението, че въпросните когенерации изпитват остра необходимост от покриване на неясни
разходи като оптимизират цената за количествата енергия, която ще бъде изкупувана от НЕК на преференциални цени.
Липсата на прозрачност на пазара на балансираща енергия предизвиква съмнения за надеждността на
електроенергийната система и подозрения за манипулации в ценообразуването.
Извънредните обстоятелства доведоха до необходимост от извънредни мерки, които да гарантират сигурността на
доставките и вътрешното потребление. Трудностите, както и липсата на прозрачност на пазара на балансираща енергия
доведоха до съмнения за надеждността на електроенергийната система и подозрения за манипулации в
ценообразуването.
Особената политическа ситуация в страната през последните месеци доведе до необходимост от отлагане на редица
мерки от страна на държавните институции, в това число и КЕВР - една от които беше частичното увеличение на цената на
природния газ.
Увеличението на цената на електроенергията чрез т.н. "Задължения към Обществото" /ЗкО/, е в пряка причинноследствена връзка с отложеното увеличение на цената на природния газ. Така нареченото "кръстосано субсидиране",
типично, доведе до дискриминационно отношение спрямо индустрията, която ще трябва да плати крайната сметка след
края на отоплителния сезон, се казва в писмото на работодателите.
Логичният извод е, че предпоставките за своевременни действия от страна на КЕВР бяха налице още в началото на
годината, но в резултат от забавените действия на регулатора индустрията ще понесе солидни загуби по изброените
направления.
Смятаме, че е налице противоречие с генералната концепция за високоефективно комбинирано производство, а именно
- производството на електроенергия да е съпътстваща, а не основна дейност, която е от естество да предизвика сътресения
в ценовите компоненти за всички крайни потребители.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България настояват КЕВР да потърси алтернативни възможности за
оптимизиране на цените, които да не водят до увеличение на цена ЗкО през няколко месеца.
В настоящето положение енергоемкият бизнес е поставен под натиска на едновременното увеличение на цена на
природния газ и електроенергията и то в период, който се очаква генералното потребление да намалява.
Остава впечатлението за избирателност на действията на регулатора, обоснована от обстоятелства, които са извън
пазарните принципи. Липсата на мерки, които да доведат до пълна либерализация на енергийните пазари затруднява
достатъчно едрия бизнес, който към настоящия момент ще трябва да търпи и последиците от закъснелите действия на
регулатора.
Investor.bg
√ Бизнесът се оплаква от кроссубсидиране на топлоенергията от електроенергията
В системата има достатъчно буфери, за да не се повишава таксата "Задължения към обществото", смятат
бизнесорганизации
Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да не удовлетвори в пълна степен искането на
"Булгаргаз" за повишаване на цената на газа от 1 януари е довело до кръстосано субсидиране на топлинната енергия от
електроенергията. Това посочват в открито писмо до регулатора от Асоциацията на организациите на българските
работодатели.
В организацията членуват четирите големи бизнес организации в страната - АИКБ, КРИБ, БТПП и БСК.
В позицията си те посочват, че "особената политическа ситуация" в началото на годината е довело до отлагане на
необходими мерки в енергетиката. Затова и сега се налага увеличение на таксата "Задължения към обществото", която е
компонент на цената на тока. Това означава, че индустрията ще плати крайната сметка след края на отоплителния сезон,
се посочва в писмото.
На 31 март КЕВР ще определи окончателно новите цени на природния газ от 1 април. Обсъждано до момента увеличение
е от 29,6%. Заради рязкото повишение на цената на суровината се преразглеждат и цените на топлоенергията и
електроенергията, произведена по комбиниран способ. Това ще увеличи разходите по изкупуване на електроенергия и
води и до увеличаване на стойността на таксата "Задължения към обществото".
Предварителните оценки сочат, че цената за крайните битови потребители ще се повиши с по-малко от 1%, а за бизнеса
увеличението ще е от 3,5%. Таксата се увеличава с 1,25 лева до малко над 37 лева за мегаватчас.
Заради по-високата цена на газа цените на топлофикационните услуги ще се увеличат с между 18 и 37%.
Според бизнеса в системата има достатъчно буфери, чрез които да не се наложи увеличаване на "Задължения към
обществото". Организациите са против увеличаване на ценообразуващите елементи за високоефективното комбинирано
производство. Дружествата покриват неясни разходи, оптимизирайки цената за количествата енергия, която подлежи на
изкупуване от Националната електрическа компания (НЕК), допълват те.
Държавната енергийна компания има задължение да изкупува произведената по високоефективен способ електроенергия
от комбинирано производство. Това е в съзвучие с европейските правила за насърчаване на иновациите в индустрията.
В България обаче има случаи, когато производството на електроенергия не е съпътстваща, а основна дейност на
предприятието, което опорочава идеята. Пример в тази насока е "Видахим".
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Топ Новини
√ АИКБ: Не сме съгласни с предвиденото увеличение на цена „Задължения към обществото“
"Изразяваме нашето категорично несъгласие с предвиденото увеличение"
Обръщаме се към Вас във връзка с предстоящото увеличение на цена Задължение към обществото и отражението му върху
крайната цена на електроенергията. Това се казва в писмо на председателят на АИКБ Васил Велев до Иван Иванов,
председател на КЕВР във връзка с предстоящото увеличение на цена Задължение към обществото в крайната цена нa
електроенергията, информира БГНЕС.
През първите месеци на 2017 г. държавната енергетика функционираше в условията на несигурност и непредвидимост,
което изложи всички участници в системата на риск и изпитания. Форс мажорните обстоятелства доведоха до
необходимост от извънредни мерки, които да гарантират сигурността на доставките и вътрешното потребление.
Посочените трудности, както и липсата на прозрачност на пазара на балансираща енергия доведоха до съмнения за
надеждността на електроенергийната система и подозрения за манипулации в ценообразуването.
Особената политическа ситуация в страната през последните месеци доведе до необходимост от отлагане на редица
мерки от страна на държавните институции, в това число и КЕВР – една от които беше частичното увеличението на цената
на природния газ. Правим това уточнение тъй като увеличението на цената на електроенергията, посредством т.н.
„Задължения към Обществото“е в пряка причинно-следствена връзка с отложеното увеличение на цената на природния
газ. Така нареченото „кръстосано субсидиране“, типично, доведе до дискриминационно отношение спрямо индустрията,
която ще трябва да плати крайната сметка след края на отоплителния сезон.
Логичният извод е, че предпоставките за своевременни действия от страна на КЕВР бяха налице още в началото на
годината, но в резултат от забавените действия на регулатора индустрията ще понесе солидни загуби по изброените
направления.
Изразяваме нашето категорично несъгласие с предвиденото увеличение на цена „Задължения към обществото“.
Бихме окачествили подобна мярка като „най-мързеливото“ решение за сектор електроенергетика. Смятаме, че резервите
и буферите в сектора са достатъчна предпоставка за прогреса към пазарни отношения, което към настоящия момент не се
осъществява. Не намираме логика в необходимостта от увеличение на ценообразуващите елементи за високоефективното
комбинирано производство, най-вече с оглед края на отоплителния сезон.
Остава впечатлението, че въпросните когенерации изпитват остра необходимост от покриване на неясни разходи,
оптимизирайки цената за количествата енергия, която подлежи на изкупуване от НЕК на преференциални цени. Смятаме,
че е налице противоречие с генералната концепция за високоефективно комбинирано производство, а именно –
производството на електроенергия да е съпътстваща, а не основна дейност, която е от естество да предизвика сътресения
в ценовите компоненти за всички крайни потребители.
Настояваме КЕВР да потърси по-усърдно алтернативните възможности за оптимизиране на цените, които да не водят до
увеличение на цена ЗкО на всеки няколко месеца. В настоящето положение енергоемкият бизнес е поставен под натиска
на едновременното увеличение на цена на природния газ и електроенергията и то в период, който се очаква генералното
потребление да намалява. Остава впечатлението за избирателност на действията на регулатора, обоснована от
обстоятелства намиращи се извън пазарните принципи. Липсата на мерки, които да доведат до пълна либерализация на
енергийните пазари затруднява достатъчно едрия бизнес, който към настоящия момент ще трябва да търпи и последиците
от закъснелите действия на регулатора.
Призоваваме Ви да преразгледате решението си за предстоящото увеличение на цена ЗкО, в противен случай ще бъдем
принудени да изразим недоволството си по начин, какъвто поискат нашите членове, заявява още Васил Велев.
В.Труд
√ Плащаме по-скъпа вода, парно, ток и природен газ
КЕВР: С 18% повече за ВиК услуга в София, до 38% нагоре за топло в страната
Кубикът в столицата става 2,16 лева
По-високи сметки за вода, ток, парно и природен газ ще плащат българите през април, стана ясно след поредното
заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Водата в София поскъпва с 18% от 1 април, или с 34 стотинки до 2,16 лева за кубик с ДДС, реши държавният регулатор
вчера, след като отлагаше на няколко пъти преди изборите „последната си дума”. Очаква се увеличение на ВиК услугата и
в други градове. Това е заложено в бизнес плановете на операторите, по които КЕВР тепърва ще се произнася.
Председателят на регулатора Иван Иванов обяви, че от началото на следващия месец за страната влиза в сила по-висока
цена и на синьото гориво – с 29,7% до 363,43 лева за 1000 куб. м, която ще бъде приета на закрито заседание днес.
Причината е очаквана по-висока доставна цена на ресурса, която “Булгаргаз” ще плаща на руската “Газпром Експорт” и
промяна на курса на щатския долар спрямо българския лев. Според доклад на КЕВР, който трябва да бъде приет през
първата седмица на април, увеличението на синьото гориво ще оскъпи драстично топлата вода и парното в големите
градове на страната. Най-чувствително ще се усети увеличението в Плевен – с 38%. В София то ще е с близо 23%, а наймалко услугата ще поскъпне във Велико Търново – с до 18%. Разчетите на експертите на КЕВР показват, че планираното
поскъпване с малко над 29% на газа ще доведе до повишаването на компонента “задължения към обществото” в цената
на тока – с 1,25 лева до малко над 37 лева за мегаватчас. Токът за бита чрез трите ЕРП в страната ще поскъпне с 0,93-0,97%,
а за бизнеса увеличението ще е с 3,5%.
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Верижна реакция
Тежък удар за производителите
Вдигат хляб, плодове и зеленчуци
Тежък удар за българските производители нанася поскъпването на синьото гориво. Представители на хранителния бранш
прогнозираха пред “Труд”, че разходите за производство ще поскъпнат драстично, а с тях вдигат и стойността на стоките в
магазините.
“Поскъпването на газа ще се отрази пагубно на производството на оранжерийни плодове и зеленчуци. До 70% от
оранжериите в България отопляват продукцията си на газ, особено през зимата”, коментира за вестника Атанас Кунчев,
изпълнителен директор на Асоциацията на оранжерийните производители. По думите му в момента вносните цени на
доматите и краставиците от Турция и Гърция са много по-ниски от тези на нашето производство.
“Имаме само два варианта – да спрем производство или да продаваме на по-високи цени. С поскъпването на разходите
сме принудени и да съкратим голям брой работници в сектора или да намалим заплатите им”, уточни той. Кунчев
прогнозира, че цената на доматите и краставиците ще се повиши с до 30%.
При млечните продукти увеличението на цените ще е между 3 и 4%, коментира Димитър Зоров, председател на
Асоциацията на млекопреработвателите. Според него около 50% от фирмите в бранша работят със синьо гориво.
“Поскъпването на природния газ ще се отрази и на хлебопроизводителите. Между 10 и 15% ще поскъпнат разходите в
сектора при новата цена на горивото, което ще доведе и до повишаване на стойността на продукцията”, обяви Димитър
Людиев, председател на Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в Бургас.
Механизъм
Заговориха за мерки срещу енергийната бедност
За мерки за енергийна и водна уязвимост на потребителите призова председателят на КЕВР Иван Иванов. Той припомни,
че предишното правителство е поставило основи за въвеждане на специални тарифи, но механизмът не е довършен.
Иванов посочи, че расте тежестта на цените за услугите на енергийните и водните дружества, което е и основанието да се
поиска доразвиване на този механизъм. За целта са нужни законодателни промени, но такива мерки ще възстановят
социалната справедливост, допълни той.
Работодателите с гневно писмо до държавния регулатор
Бизнесът против повишението на електроенергията
АОРБ: Индустрията ще понесе загуби
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща четирите национално представителни
работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпрати писмо до председателя на КЕВР във връзка с намерението
за увеличение на цената на електроенергията и по-конкретно добавката “задължение към обществото”. В него се
подчертава, че през първите месеци на 2017 г. държавната енергетика функционираше в условията на несигурност и
непредвидимост, което заедно с липсата на прозрачност на пазара на балансираща енергия е довело до съмнения за
надеждността на електроенергийната система и подозрения за манипулации в ценообразуването. Работодателите
напомнят, че увеличението на цената на тока е в пряка причинно-следствена връзка с отложеното увеличение на цената
на природния газ, а кръстосаното субсидиране води до дискриминационно отношение спрямо индустрията. Според
членовете на АОБР индустрията ще понесе солидни загуби в резултат от забавените действия на КЕВР в посока пълна
либерализация на енергийните пазари.
В.Дума
√ Бизнесът е против вдигането на eленергията
Изразяваме нашето категорично несъгласие с предвиденото увеличение на цена "Задължения към обществото". Това се
казва в писмо на председателя на АИКБ Васил Велев до Иван Иванов, председател на КЕВР, във връзка с предстоящото
увеличение на таксата "Задължение към обществото" в крайната цена нa електроенергията.
Бизнесът окачествява тази мярка като "най-мързеливото" решение за сектор електроенергетика. Смятаме, че резервите и
буферите в сектора са достатъчна предпоставка за прогреса към пазарни отношения, което към настоящия момент не се
осъществява. Не намираме логика в необходимостта от увеличение на ценообразуващите елементи за високоефективното
комбинирано производство, най-вече с оглед края на отоплителния сезон.
Настояваме КЕВР да потърси по-усърдно алтернативните възможности за оптимизиране на цените, които да не водят до
увеличение на цена "Задължения към обществото" на всеки няколко месеца. Призоваваме ви да преразгледате решението
си за предстоящото увеличение, в противен случай ще бъдем принудени да изразим недоволството си по начин, какъвто
поискат нашите членове, заявява още Васил Велев.
БАН
√ БАН и АИКБ обсъдиха съвместно сътрудничество
Председателят на Българската академия на науките (БАН) акад. Юлиан Ревалски и председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обсъдиха възможностите за съвместно сътрудничество на среща в
БАН днес, 30 март 2017 г. В срещата участва и изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. Двете страни обърнаха
специално внимание на взаимодействието между наука и бизнес и подкрепата на бизнеса за приложните изследвания.
Същевременно без устойчиво и предвидимо публично финансиране, няма как да се привличат младите хора към науката
и да се изгради основата за успешни изследвания, посочи председателят на БАН. За да може БАН да разчита на проектно
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финансиране, трябва да развива фундаментални науки и изследвания на високо ниво, каза акад. Ревалски. Той припомни,
че 40% от бюджета на БАН идва по линия на проекти.
По време на срещата Васил Велев заяви, че АИКБ подкрепя развитието на фундаменталните изследвания чрез публични
инвестиции. Според бизнеса, науката наред с образованието трябва да е сред основните приоритети, подчерта той.
Обсъдена бе започналата в началото на годината кампания „БАН представя своите институти“, която цели да покаже пред
обществеността дейността на научните звена на Академията. Сред целите на тази инициатива е да се привлече вниманието
както на бизнеса, така и на младите хора към науката и изследователската дейност. Идеята как Асоциацията на
индустриалния капитал в България да съдейства за популяризирането ѝ на регионално ниво също бе предмет на разговора.

Важни обществено-икономически и политически теми
В.Труд
√ Изтича срокът за плащане на данъка с 5% отстъпка
Днес е последният ден, в който физическите лица могат да ползват 5-процентова отстъпка за данъка върху годишния си
доход.
Срокът за подаване на данъчна декларация и плащане на налога изтича на 2 май. Всеки, който подаде декларацията си
онлайн до днес обаче, ще може да намали данъка си с 5 на сто като отстъпката не може да надвишава 1000 лева.
Допълнително условие е физическите лица да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
Днес изтича и срокът за подаване на годишна декларация за облагане с корпоративен данък. Такива декларации са длъжни
да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през изминалата година. Глобите за неподаване на
корпоративна декларация започват от 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
Дарик
√ Евростат: Пазарът на облачни услуги у нас е най-нисък в ЕС
Пазарът на облачни услуги е надминал 100 млрд. долара
Пазарът на облачни услуги у нас е бил най-нисък в сравнение с останалите страни-членки на ЕС, отчитат данни от анализ
на Евростат за развитието на новите цифрови технологии през 2016 г.
У нас едва 7% от предприятията са ползвали т.нар. облачни услуги в компютърните си мрежи, докато във Финландия тази
иновативна услуга е била ползвана близо 8 пъти повече, тоест в 57% от предприятията там, отчитат данните на Евростат.
Според родни ИT специалисти пазарът на облачните услуги у нас значително се е повишил, като през миналата година той
е нараснал с около 14% в сравнение с предходната 2015 г., но въпреки това значително изостава от глобалния пазар. Бумът
на развитие на облачните услуги у нас обаче е бил именно през 2015 г. когато пазарът е нараснал с близо 35%, отчитат
експерти. Ломпютърният облак представлява група от сървъри свързани в система, в която компютрите, които извършват
изчислителни ресурси, са физически отделени от мрежата за съхранение на данни. Компютърните облаци имат редица
предимства в сравнение с отделните компютри, при производството и доставянето на технологични услуги, обясняват ИТ
специалистите.
Според тях предлаганите облачни решения са били обект на повишен интерес от страна на потребителите най-вече поради
следните причини - намаляване на разходите, предвидимост на ИТ бюджетите, заплащане според потреблението,
освобождаване от грижите за обновяване на софтуера и поддръжка на ИТ инфраструктурата, по-голям избор на бизнес
софтуер и т.н. Казано по-просто облачните услуги обхващат различните услуги и решения, които могат да бъдат получени,
трансферирани, запазени и създадени в реално време през Интернет.
В световен мащаб пазарът на облачни услуги е надхвърлил 100 млрд. долара през миналата година, отчитат още
експертите. Средният показател за ползването на услугата в рамките на ЕС е бил 20%, т.е. всяко пето предприятие в рамките
на общността, е ползвало облачни услуги в компютърните си мрежи. Близо половината от тези фирми са използвали
напреднали облачни услуги, свързани с финансови и счетоводни софтуерни приложения, отчита Евростат.
В рамките на ЕС страните с най-значителен дял на предприятията, които ползват подобни технологии са: Финландия (57%),
Швеция (48%), Дания (42%), Ирландия, Холандия и Великобритания - по около 35% и др.
Най-нисък дял в ползването на облачни услуги в ЕС (освен България) е отчетен още в Румъния - също 7%, Полша и Латвия
- по 8%, Гърция - 9%, Унгария - 12% и др. Експертите и изследователите споделят гледната точка, че облачните услуги няма
да бъдат заменени поне в близките 5-10 години, след като така категорично са се наложили в света на компютърните
технологии.
Интересът към цифровите технологии в ЕС спомага да се улесни по-бързото приемане на облачните услуги във всички
сектори на европейската икономика, което пък може да намали разходите в областта на ИТ, да създаде нови цифрови
бизнес-практики, да повиши производителността, както и работните места в общността, отчита анализът на Евростат.
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Медиапул
√ Световен производител на виртуална и добавена реалност с интерес към България
Американската глобална компания и световен лидер в производството на виртуална и разширена реалност "ЕОН Риалити"
(EON Reality) е проявила интерес за инвестиции в България, съобщиха от Българската агенция по инвестиции в четвъртък.
Това е станало по време на среща на нейния директор Стамен Янев с Мац Йохансон, главен изпълнителен директор на
"ЕОН Риалити", и председателя на компанията Дан Лейерскар.
Обсъдена е била възможността за бъдещо сътрудничество. От компанията са представили различни модели на
осъществяване на техния иновативен център по света.
БАИ очаква официално предложение за стартиране на разговори с цел осъществяване на такава инвестиция в България,
като изграждането на такъв център ще е първи на Балканския полуостров.
√ Подобрява се контролът върху питейната вода с 10 млн. лв. за лабораторно оборудване
Здравното министерство получи 10 млн. лв. от оперативната програма "Околна среда" (ОПОС), с които да подобри
лабораторното оборудване за контрол върху качеството на питейната вода на десет регионални здравни инспекции.
Договорът за отпускането на безвъзмездната помощ бе под;писан между служебните министри на околната среда и
водите и на здравеопазването Ирина Костова и Илко Семерджиев в четвъртък.
Новата апаратура ще подобри работата на регионалните здравни инспекции в Бургас, Варна, Велико Търново, Враца,
Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София, както и на Националния център по радиобиология и радиационна защита в
София. Със средствата ще се разшири обхватът и ще се повиши техническия капацитет за анализиране в пълен обем на
задължителните по европейско и национално законодателство показатели, свързани с гарантиране на качеството и
безопасността на питейната вода.
"Трудното започва оттук нататък, пожелавам успех и добра мобилизация“, каза главният директор на ОПОС Яна Георгиева.
"Изкушавам се като човек от здравната сфера да кажа, че хората сме това, което дишаме, пием и ядем и чистотата на
водата, контролът върху нея и спазването на стандартите е гаранция, че децата ни ще живеят в чиста среда. Това е
предпоставка за доброто им физическо развитие“, допълни Илко Семерджиев.
Investor.bg
√ Увеличават се преките и портфейлни инвестиции на българи в чужбина
За шест години нетната международна инвестиционна позиция на страната се подобрява с 10,842 млрд. Евро
По предварителни данни на Българската народна банка (БНБ) към 30 март международната инвестиционна позиция (МИП)
на България достига от -35,149 млрд. евро, колкото е била през декември 2010 г., до -24,307 млрд. евро в края на миналата
година.
За шест години МИП намалява своята отрицателна стойност с 10,842 млрд. евро и една от причините за това е, че се
увеличава запасът на преки и портфейлни инвестиции на българи в чужбина, въпреки че през 2015 г. имаше известна
стагнация. Това се насърчава от комбинацията от ниски лихвени проценти и натрупване на спестявания, като българите
постепенно се ориентират и търсят алтернативи за своите вложения.
МИП показва стойността и композицията на външните активи и пасиви на дадена страна. Тя може да бъде както
положителна, така и отрицателна, като данните показват, че съвкупно повече нерезиденти държат активи в България,
отколкото българи държат активи в чужбина. Това означава, че българската икономика (частен и държавен сектор) е нетен
длъжник към нерезиденти.
Стойността на МИП не трябва да се гледа сама по себе си, тъй като нейната структура е по-важна.
Така например една икономика с висока отрицателна МИП поради голям размер на чужди инвестиции в реални
производствени мощности със сигурност е в по-добра позиция от друга страна с висока отрицателна МИП, съставена
основно от външен дълг, който има падеж през следващите 12 месеца.
По същата логика висока положителна МИП не означава задължително ползи за съответната икономика, особено ако МИП
е формирана от отпуснати дългове към неплатежоспособни икономики.
Преките и портфейлни инвестиции в България също нарастват с изключение на 2015 г., когато имаше лек спад. Тази
тенденция увеличава отрицателната МИП, но за сметка на това инвестициите в сектори с висока добавена стойност носят
своите ползи.
От септември 2016 г. до края на декември, според статистиката на БНБ, преките инвестиции нарастват и от -38,307 млрд.
евро достигат -37,995 млрд. евро.
За три месеца портфейлните инвестиции се увеличават с 935,6 млн. лева и от -1,109 млрд. евро към 31 декември 2016
година са 173,4 млн. евро, което се дължи на увеличението на дяловия капитал и акциите на инвестиционните фондове,
които зависят от реинвестираната печалба.
Забелязва се значително увеличение на резервите на БНБ, което води до намаляване на отрицателната МИП. През
последните няколко години това е един от факторите, който спомогна за намаляване на общата външна нетна
задлъжнялост на българската икономика.
Резервите на БНБ на тримесечна база се увеличават от 23,493 млрд. евро до 23,898 млрд. евро към края на декември 2016
г. В момента те представляват около 50% от БВП на страната. Това е солиден буфер, който централната банка използва, за
да гарантира стабилността на валутния борд (фиксиран курс от 1,95583 лева за едно евро).
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За шест години, според данни на управление „Емисионно“ на БНБ, резервите се увеличават от 12,976 млрд. евро до 23,898
млрд. евро. Най-сериозен е ръстът през периода 2014 - 2016 г. - почти 8 млрд. евро.
В.Сега
√ Енергетиката събирала ударно концесионните такси
Министерството на енергетиката отчете вчера повече от 23% ръст на събираемостта на приходите от концесии през
първите три месеца на тази година спрямо година по-рано. В Закона за държавния бюджет за 2016 и за 2017 г. по това
перо са заложени приходи от 34 млн. лв. До края на март тази година са събрани 27.6 млн. лева - или 81.43% от
планираното, за разлика от първото тримесечие на 2016 г., когато са събрани 19.8 млн. лева - 58.4% от планираното,
отчетоха вчера от ведомството на Николай Павлов.
Той е разпоредил забавените през годините дължими суми да се съберат бързо. В резултат през първите три месеца на
2017 г. са получени над 1.103 млн. лв. лихви и неустойки. Близо 8 млн. лв. са просрочените през годините вземания от
концесионни плащания, които бяха събрани до 28 февруари 2017 г., отчетоха още от министерството. Дължимите суми се
внасят доброволно или принудително, като са започнати и процедури по съдебен ред.
√ Започват преговори с три китайски банки за оздравяване на БДЖ
Министерството на транспорта започва преговори с три китайски банки по плана за рефинансиране на дълга на БДЖ и
доставка на нови влакове. Вече е изпратена документация по този проект, а разговорите са планирани за следващите две
седмици. Това съобщи вчера министърът на транспорта Христо Алексиев при откриването на модернизирания жп участък
Стамболийски - Пловдив и на интермодалния терминал в Пловдив.
Алексиев все пак подчерта, че ще бъде обявена процедура за рефинансирането на дълга и в нея ще може да участват и
европейски компании. Държавната железница има просрочени задължения по издадени от нея облигации в размер на
130 млн. евро. В същото време планът за оздравяване на БДЖ предвижда доставка на 15 нови влака и 20 мотриси до 2020
- 2021 г. Тогава се очаква да приключи и модернизацията на жп направлението от сръбската граница, през София и Пловдив
до Бургас и до турската граница.
Наскоро китайската CRRC, сочена за най-големия производител на жп подвижен състав в света, отправи инвестиционно
намерение да вложи 300 млн. евро в завод за локомотиви и вагони в България. Според финансовия министър компанията
била склонна и да рефинансира дълга на БДЖ към облигационерите.
До средата на годината ще бъде завършена рехабилитацията на отсечката от Септември до Стамболийски, с което ще бъде
готова цялата жп линия Септември - Бургас, обяви още транспортният министър. Проектът е на стойност 630 млн. лв. от ОП
"Транспорт". Обновената жп линия ще позволи движение на влакове със скорост до 160 км/ч, при което разстоянието от
Септември до Бургас ще се взима за по-малко от три часа - наполовина по-кратко от сега.
За новооткрития интермодален терминал в Пловдив, разположен на над 70 дка, предстои избор на оператор. Очаква се
той да заработи до края на годината. Операторът трябва да довърши оборудването с техника и да осигури товари. Такъв
терминал вече е проектиран и за Русе, но в момента се прави оценка дали е необходимо да се изгради, заяви министър
Алексиев.
√ 25 000 работещи ще се обучават с ваучери до 1800 лв.
Само заети със средно образование ще могат да участват безплатно в европейската схема
Тази година работещите най-накрая ще могат да получат пари за обучения по чужд език, дигитална компетентност или
професия по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". 50 млн. лв. са заделени за ваучери за обучения на
заетите хора. Схемата трябваше да започне миналата година, но от социалното министерство се забавиха. От общата сума
10 млн. лв. ще е за фирми, както и за всички национално представителни организации на синдикатите и на работодателите.
Те също ще могат да обучат своите служители, но ще трябва да осигурят съфинансиране. За наетите на трудов договор
хора няма изискване да доплащат за обученията си от джоба си, но пък при тях изискването е да са най-много със средно
образование. Целта е общо около 25 хил. служители на трудов договор - чрез работодателите и самостоятелно - да
повишат квалификацията си, става ясно от публикувания проект на процедурата от управляващия орган на оперативната
програма.
Ваучерите са на стойност от 400 до 1800 лв. в зависимост от професията и времето за обучение. Обученията трябва да са в
приоритетни области на икономиката, пише в условията. Такива според тях са строителството, социални и здравни
работници, производство, транспорт и други. Ако пък обучението не е в тези приоритетни за икономиката сектори, тогава
има изискване поне половината от работещите, които ще бъдат обучавани в една фирма, да отговарят на поне едно от
условията: да не са с по-високо от средно образование или да са над 54 г. За обученията по чужди езици ваучерът ще е за
700 лв. за не по-малко от 300 учебни часа и три нива на езика. За обученията по дигитална компетентност ще се дава ваучер
за 250 лв. за 45 учебни часа. За разлика от предишните подобни схеми по оперативната програма дистанционно обучение
няма да се финансира.
Фирмите, които ще кандидатстват за обучение на своите служители, трябва задължително да осигурят съфинансиране.
Големи предприятия трябва да осигурят поне половината от средствата за обученията на служителите си, средните
предприятия - 40%, а малките - поне 30%. Ако обаче фирмите предложат обучение на повече работещи при тях на трудов
договор хора с увреждания, безвъзмездното европейско финансиране може да се увеличи до 70 на сто.
ПОРЪЧКА
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Междувременно Агенцията по заетостта е пуснала обществена поръчка за отпечатване на 67 хил. ваучера за обучения по
няколко схеми. Те ще струват близо 130 хил. лв.
Dnes.bg
√ Приходите от интернет реклама у нас с ръст от 27%
Мобилната (дисплей) реклама също расте изключително бързо
Нетните приходи от интернет реклама в България за 2016 г. възлизат на 87,09 млн. лева, като отчитат ръст от 27% на
годишна база. Темпът на ръста се засилва за втора поредна година - преди година беше отчетено нарастване от 22%, а
преди две години ръстът беше 18,2 на сто.
Това се посочва в седмото поредно годишно проучване на пазара на Interactive Advertising Bulgaria (IAB), което беше
представено в рамките на тазгодишния IAB Forum.
За трета поредна година в анкетата са включени и приходите, генерирани от кампании във Facebook и Google. Именно найголямата в света социална мрежа е привлякла най-много рекламни приходи – 21,9 млн. лева спрямо 15,7 млн. лева през
2015 г. Следващото рекламно място по приходи е дисплей рекламата (без мобилна и видео), за което са били похарчени
21,33 млн. лева (16,95 млн. лева) година по-рано, стана ясно от презентацията на Чавдар Димов, мениджър "Проучвания
и бази данни" в "Икономедиа".
Общо 19,8 млн. лева са били инвестирани в реклами в резултатите от търсене в Google (15,7 млн. лева година по-рано). С
приходи в размер на 9,1 млн. лева следва YouTube, а други 6,81 млн. лева са били похарчени за видео (дисплей) реклама.
Мобилната (дисплей) реклама също расте изключително бързо – със 74% от 1,46 млн. лева до 2,69 млн. лева.
Участници в проучването AdEx 2016 са Алегро /OLX/ IQ Media, bg-mama, Интерактив Шеър – М, BGMaps, Медиа Агенция
Аргент, bTV Медиа Груп, MediaS, Crimtan, Мейл БГ, Вестникарска група България, Нетинфо/Nova, VsichkiOferti, Пиеро 97,
Dentsu Aegis Network, Photo Forum, Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън, SBB Media, eTarget, Havas Group, Икономедиа,
Httpool, Инвестор Медиа Груп и Xplora.bg.
В.Стандарт
√ Подобряват транспортните връзки към „Икономическа зона София – Божурище"
Със съдействието на Министерство на икономиката бяха проведени поредица от срещи с участието на представители на
министерството, на Министерство на транспорта, „Национална компания индустриални зони" ЕАД /НКИЗ ЕАД/, Столична
Община и на инвеститори, осъществяващи проекти на територията на „Икономическа зона София-Божурище".
На срещите бяха обсъдени темите за подобряване на транспортните връзки в „Икономическа зона София–Божурище" ,
връзката на Зоната със спирки на градския транспорт и метрото, изграждане на ЖП отклонение, както и възможност за
изграждане на интермодален терминал.
Инвеститорите изразиха позиция, че са избрали индустриалната зона, заради стратегическото й положение и потенциално
доброто й инфраструктурно обезпечаване, но изказаха опасения, че изградената към момента инфраструктура няма
възможност да поеме очакваното в най-скоро време допълнително натоварване. Инвеститорите заявиха и че очакваният
от тях трафик при изграждането на най-големия логистичен център на Балканския полуостров, е 500 камиона на ден.
По време на срещите стана ясно, че един от инвеститорите има подготвен и съгласуван от ДП „Национална компания
железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ проект за изграждане на железопътно отклонение, което ще се изгради от тях по
начин, който гарантира възможността железопътната връзка да се ползва както от НКИЗ ЕАД, така и от други инвеститори
в Зоната. НКИЗ ЕАД ще трябва да се справи с увеличения трафик и наличието само на един транспортен подход, който
осигурява достъп до Зоната.
В резултат на срещите бе взето решение да се сформира работна група с участието на МТИСП, НКИЗ, НКЖИ и на други
заинтересовани страни, която да координира процесите, за да се изчисти профила на транспортната инфраструктура.
Money.bg
√ Експерт: Да поискаме и правим повече за евроинтеграцията
Цeнтъpът зa либepaлни cтpaтeгии пpeдcтaви дoĸлaд нa тeмa "10 гoдини Бългapия в EC: пoлзи и пpeдизвиĸaтeлcтвa".
Oĸoнчaтeлният вapиaнт нa изcлeдвaнeтo щe бъдe пpeдcтaвeн нa 9 мaй - Дeня нa Eвpoпa. Цeлтa мy e дa пpoвoĸиpa дeбaт зa
пoлзитe нa Бългapия oт члeнcтвoтo в EC. Дoмaĸин нa cъбитиeтo e Инфopмaциoннoтo бюpo нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт y нac
и Πpeдcтaвитeлcтвoтo нa EK.
Шeфът нa Инфopмaциoннoтo бюpo нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт y нac Teoдop Cтoйчeв oтбeлязa, чe имeннo ceгa e мoмeнтът
дa cи дaдeм paвнocмeтĸa ĸaĸвo cмe нaпpaвили зa тeзи 10 гoдини - ĸaĸви ca пoлзитe зa Бългapия, ĸaĸвo cмe пpoпycнaли.
Cтoйчeв пocoчи, чe днec ce нaвъpшвaт 3742 дни, oтĸaĸтo Бългapия e члeн нa EC. Πpeз тoвa вpeмe cмe yчacтвaли тpи пъти в
избopи зa Eвpoпeйcĸи пapлaмeнт, избpaли cмe 53 нaши пpeдcтaвитeли, ĸoитo ca yчacтвaли в пpиeмaнeтo нa нaд 6000
зaĸoнoдaтeлни aĸтa нa eвpoпeйcĸo нивo.
C тяxнaтa дeйнocт тe ca cпoмoгнaли зa peшaвaнeтo нa мнoгo пpoблeми, cвъpзaни c ĸaчecтвoтo нa въздyxa, пoвишeнa зaщитa
нa xopaтa, ĸoитo пoлзвaт ĸpeдити, oтпaдaнeтo нa poyминг тaĸcитe, пpaвoтo нa cвoбoднo пpидвижвaнe, paбoтa в eвpoпeйcĸи
дъpжaви.
Haд 100 xиляди бългapи Дo мoмeнтa ca ce вĸлючили в пpoeĸти зa мoбилнocт c дpyги дъpжaви члeнĸи нa EC пo пpoгpaмa
"Epaзъм".
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Бългapия нe би тpябвaлo дa пoлзвa Eвpoпeйcĸия cъюз (EC) eдинcтвeнo ĸaтo внocитeл нa cтaбилнocт, a дa cтaнe aĸтивeн члeн
зa нeгoвoтo зaздpaвявaнe, oтбeлязa пoлитoлoгът Дaниeл Cмилoв.
Eĸcпepтът ĸoмeнтиpa, чe ocнoвнoтo пpeдизвиĸaтeлcтвo пpeд нac e дa иcĸaмe пoвeчe, дa paзвивaмe интeгpaциятa, ĸaтo
paзвиeм coбcтвeния cи ĸaпaцитeт зa тoвa.
Cмилoв гoвopи зa пoлитичecĸитe acпeĸти oт члeнcтвoтo нa Бългapия в EC ĸaтo oтбeлязa, чe пoзитивитe дaлeч нaдxвъpлят
нeгaтивитe. "Teзи двe дeceтилeтия, ĸoитo зaпoчнaxa в пpeдпpиcъeдинитeлния пpoцec, ca eдни oт нaй-ycпeшнитe в нaшaтa
пoлитичecĸa иcтopия", oтчeтe тoй.
Πo oтнoшeниe нa paзличнитe пoлитичecĸи пapтии и oтнoшeниeтo им ĸъм EC, cъдъpжaтeлнaтa пoзиция e, чe EC e oт ĸлючoвa
вaжнocт зa Бългapия. Oт ĸлючoвa вaжнocт e възпpиятиeтo нa xopaтa.
Cтpaнaтa ни зaпoчнaлa c дocтa виcoĸи нивa нa дoвepиe ĸъм EC нaд 70%. Имa epoзия в пpoцeca нa члeнcтвo, нo и днec
бългapитe виждaт EC в изĸлючитeлнo пoзитивнa cвeтлинa - 48% имaт дoвepиe ĸъм EC и ĸъм eвpoпeйcĸитe инcтитyции пo
пocлeдни дaнни нa Eвpoбapoмeтъp, изтъĸнa Cмилoв.
"Ocнoвният eфeĸт нa члeнcтвoтo в пocлeднитe 10 гoдини e cтaбилизиpaщ. Члeнcтвoтo e cпoмoгнaлo ниe дa пpeoдoлeeм
дocтa тeжĸи ĸpизи", ĸaтeгopичeн бe Дaниeл Cмилoв.
Πo дyмитe нa пoлитoлoгa, пpeдвид пeттe cцeнapия зa paзвитиe нa Eвpoпa, пpeдлoжeни oт EK, ocнoвнoтo пpeдизвиĸaтeлcтвo
щe бъдe Бългapия дa пoиcĸa дa пpaви пoвeчe, ĸaĸтo пo oтнoшeниe oxpaнaтa нa oбщa гpaницa нa EC, тaĸa и в иĸoнoмичecĸи
acпeĸт нa интeгpaция, oбщa фиcĸaлнa пoлитиĸa и paзбиpa ce влизaнeтo в eвpoзoнaтa.Toвa e cлeдвaщoтo ни гoлямo
пpeдизвиĸaтeлcтвo, cпopeд Cмилoв.
√ Дoлapът пpиĸлючвa ceдмицa нa плюc, тpимeceчиeтo - cъc зaгyби. Eвpoтo – oбpaтнo
Дoлapът пpoдължaвa дa pacтe и в нaчaлoтo нa вaлyтнaтa тъpгoвия в пeтъĸ. Oчepтaвa ce "зeлeнитe пapи" дa зaвъpшaт
ceдмицaтa нa плюc, cлeд излизaнeтo нa дaнни зa aмepиĸaнcĸaтa иĸoнoмиĸa и ĸoнтpacтиpaщoтo им зaбaвянe нa инфлaциятa
в eвpoзoнaтa, ĸoeтo би пoвлиялo въpxy peшeниe нa EЦБ зa пpoмянa нa пapичнaтa пoлитиĸa.
Ho въпpeĸи тoвa пъpвoтo тpимeceчиe щe зaвъpши зa aмepиĸaнcĸaтa вaлyтa cъc зaгyби, ocнoвнo зapaди гoлямaтa cтeпeн нa
нeoпpeдeлeнocт oĸoлo иĸoнoмичecĸaтa пoлитиĸa нa Дoнaлд Tpъмп.
Индeĸcът нa дoлapa ĸъм ĸoшницaтa oт 6-тe вaлyти ĸoнĸypeнти cyтpинтa ce пoĸaчвa 0,13 пpoцeнтa дo 100,540 пyнĸтa,
пoвишaвaйĸи ce c 1 пpoцeнт зa ceдмицaтa. Ho oбщo зa пъpвoтo тpимeceчиe нa т.г. пoĸaзaтeлят ce пoнижaвa 1,6 пpoцeнтa,
ĸaтo зa мapт e зaгyбил 0,5 пpoцeнтa.
Eвpo гyби днec oт cтoйнocттa cи дo нивo $1,067, ĸaтo зa ceдмицaтa ce пoнижaвa cпpямo дoлapa c 1,1 пpoцeнтa. Πpeз мapт
oбщaтa вaлyтa e нapacнaлa c 0,9 пpoцeнтa, a зa тpимeceчиeтo - c 1,5 пpoцeнтa. Индeĸcитe нa пoтpeбитeлcĸитe цeни в
гepмaния и Иcпaния пoĸзaвтa, чe инфлaциятa пpeз мapт ce зaбaвя, пoвeчe oт oчaĸвaнoтo зapaди cпaдaщитe цeни нa
пeтpoлa. Taзи тeндeнция щe пoпpeчи нa EЦБ дa ycĸopи взeмaнeтo нa peшeния зa втвъpдявaнe нa пapичнoĸpeдитнaтa cи
пoлитиĸa.
Πo oтнoшeниe нa япoнcĸaтa вaлyтa йeнaтa дoлapът pacтe c 0,1 пpoцeнтa дo 112,07 йeни. Зa ceдмицaтa дoлapът ce e пoĸaчил
cпpямo йeнaтa c 0,6 пpoцeнтa, нo зa мeceцa e cпaднaл c 0,6, a зa тpимeceчиeтo e зaгyбил 4,3 пpoцeнтa.
Бpитaнcĸият фyнт cтepлинг й фyнт ce e пoĸaчи c 0,2 пpoцeнтa дo $1,2481 cлeд oфициaлнoтo нaчaлo нa Вrехіt.
Πayндът e нapacнaл c 1,2 пpoцeнтa пpeз пъpвoтo тpимeceчиe cпpямo aмepиĸaнcĸaтa вaлyтa, блaгoдapeниe нa oчaĸвaнoтo
зaтягaнe нa пapичнaтa пoлитиĸa нa Бaнĸaтa нa Aнглия - цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Beлиĸoбpитaния.
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