Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ изложи аргументите си по повод проект на Постановление на МС за определяне на нов размер на МРЗ за 2017
Това стана по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Председателят на АИКБ Васил Велев отново представи на социалните партньори мотивите на работодателите срещу
увеличението на минималната работна заплата (МРЗ). Той заяви, че в България се провежда грешна политика по доходите,
която гони квалифицираните хора извън страната и маргинализира нискоквалифицираните. Политика по доходите, която
се провежда отглежда търтеи. Както вече АИКБ информира, увеличението на МРЗ на 460лв. е ръст, който заедно с този от
предходните години ни нарежда на първо място сред страните членки на Европейския съюз. Съотношението на МРЗ към
средната в момента е 51% /като се отчете средния „клас“/, при 43% средно за ЕС. България е с 5-тата най-висока минимална
работна заплата в ЕС, отнесена към произвеждания БВП на глава от населението. Производителността на труда в страната
е 15,26 на сто от тази в ЕС-28, а възнагражденията са 21,07 на сто от тези за ЕС-28, което показва, че заплатите изпреварват
производителността на труда сравнено с останалите страни в ЕС.
България има и по-висок размер на съотношението компенсация на наетите като процент от БВП от повечето
източноевропейски страни, а от всички държави членки на ЕС има най-високия ръст на това съотношение за периода 20052016 г.
Председателят на АИКБ цитира данни, според които доходите на работещите в страните от ЕС без регламентирана месечна
минимална работна заплата са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се, където има регламентирана минимална
работна заплата, а безработицата е 1,4 пъти по-ниска.
Председателят на АИКБ запозна социалните партньори с визията на АИКБ за промени в Закона за местните данъци и такси
(ЗМДТ). Според него работодателите са удовлетворени, че най-съществените за българския бизнес предложения са
възприети и отразени в проекта с което се въвежда, макар и с 15 години закъснение принципа „Замърсителят плаща“.
Асоциацията настоява да се приеме европейското правило, че количеството битови отпадъци трябва да бъде единствена
основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци (ТБО). Затова е важно в закона изрично да се уточни, че
броят на ползвателите на имотите следва да бъде единствена възможност за определяне на частта от ТБО за дейностите
и услугите по поддържане чистотата на местата за обществено ползване. Само по този начин прилагането на принципа
„замърсителят плаща” ще бъде въведено несъмнено и безалтернативно. Също така АИКБ настоява да отпадне
задължението за плащане на ТБО за имоти, в които се извършва дейност, при която не се генерират битови отпадъци.
По време на заседанието на НСТС от организацията коментираха още няколко документа. АИКБ подкрепя с редица резерви
Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Критичните бележки на Асоциацията са
мотивирани от обстоятелството, че в законопроекта отново не се предлага въвеждането на мултифондовете. Липсва
предложение за създаване на гаранционен фонд, а същевременно се запазва механизмът на минимална доходност, който
беше определен от Комисията за финансов надзор като неефективен. Има известно пререгулиране, а съществената липса,
е уредбата на фазата на изплащането, която да създаде възможности за предлагане на различни пенсионни продукти.
Относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца АИКБ се въздържа от подкрепа
на предложените промени. Организацията е мотивирана за това от принципното решение на управителните си органи да
не се подкрепят частични, спорадични мерки, а да се прилагат системни мерки за реализиране на определени политики.
Ранното отпадане на децата от образователната система е голям проблем, който дава отражение и върху пазара на труда.
Според АИКБ, предложените законодателни промени – да се увеличи с три години срокът на изплащане на семейните
помощи за учениците от първи до четвърти клас, ще имат съмнителен ефект. Практиката на целево финансиране на
социални помощи в България показва, че много често разходването на отпуснатите финансови средства не се извършва за
целите, за които същите са отпуснати. АИКБ винаги е настоявала да се търсят възможности за замяна и ограничаване на
системата на социалните помощи със системата на данъчните облекчения. Такъв подход би мотивирал социално слабите
и базработните да повишават своята квалификация и да търсят работа.
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TV Evropa
√ Социалните партньори не постигнаха съгласие за увеличаването на минималната заплата
Синдикатите и работодателите за пореден път не постигнаха съгласие за увеличаването на минималната работна заплата.
Социалните партньори обсъдиха и проекта за промяна в Кодекса за социално осигуряване, законопроекта за местните
данъци и такси, както и предложението на БСП на всички ученици от 1-ви до 4-ти клас да се отпуска еднократна помощ
всяка година.
Очаквано синдикатите подкрепиха проекта за постановление на МС за увеличаване на минималната работна заплата на
460 лв., стана ясно след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. В началото на годината влезе в
сила новият размер на минималната работна заплата, като тя се увеличи с 40 лв. до 460 лв, но през месец май тричленният
състав на Върховния административен съд отмени постановлението на Министерския съвет, с което бе определена
минималната работна заплата за 2017 г.
Любен Томев – КНСБ:
„По отношение на международни сравнение България остава трайно на последно място в ЕС като равнище на заплащане
на труда и като МРЗ. Считаме, че една последователна политика в това отношение ще доведе до преодоляване на
съществените неравенства, които се задълбочават с всяка изминала година. “
Работодателите отново се обявиха против увеличението с мотива, че минималните възнаграждения в България са пети в
ЕС спрямо БВП, което означава, че са прекалено високи за производителността на труда в страната спрямо европейското
ниво.
Васил Велев – АИКБ:
„Едно последващо административно увеличаване на тези заплати води до там, че се наемат трудно нискоквалифицирани,
те отпадат от пазара на труда, разчитат на социални помощи, криминализират се, а обратно – в секторите, в които все пак
могат да бъдат наети, висококвалифицираните бягат, защото им се изравняват доходите с нискоквалифицираните предвид
ниската производителност на труда.“
Социалните партньори обаче бяха единодушни за приемането на законопроекта за местните данъци и такси, който
предвижда таксата да се определя според изхвърленото количество отпадъци – специални торби в контейнерите, или
броят на живеещите в определен имот. В момента таксата се изчислява според площта на ползваните имоти и се измерва
в промили спрямо стойността им, което на практика прехвърля по-голямата тежест към бизнеса.
Също с единодушие социалните партньори отхвърлиха предложението на БСП всяка година на учениците от 1-ви до 4-ти
клас да се отпуска еднократна помощ с цел да се избегне отпадането от училище.
Васил Велев – АИКБ:
„В частност АИКБ се въздържа от подкрепа на този законопроект, тъй като смята, че той няма да постигне иначе
благородните цели, тъй като причините са комплексни и се заключават в крайна сметка в недоброто интегриране на
циганското население у нас.“
Васил Велев – АИКБ:
„Считаме, че няма достатъчно надежда информация по отношение на това каква е досегашната политика в това отношение
– дали допринася за включването на децата в училище или напротив – допълнително стимулира нецелесъобразното
разходване на средства.“
Синдикатите не подкрепиха предложените промени в Кодекса за социално осигуряване, които дават възможност за
прехвърляне на средства от универсални пенсионни фондове към държавното осигуряване докато работодателите се
обявиха за предвидените от социалното министерство изменения.
За повече информация вижте видеото.
TV+
√ Социалните партньори единодушни- такса смет да бъде определяна с нов механизъм
Новият начин за определяне на местните данъци и такси беше единственият въпрос, по който социалните партньори бяха
единодушни след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според законопроект на
Министерството на финансите от 2019 година торбите ни за смет ще са със специални стикери за предварително заплатена
такса смет.
Идеята на промените е, който изхвърля по-голямо количество боклук да плаща повече. И въпреки че партньорите са
единодушни, че въвеждането на новия начин за определяне на такса смет е наложително, те имат известни притеснения.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ
„ Ние оставаме с резерви за част от решенията, а именно препоръката ни е нито една от трите съставки на такса битови
отпадъци да се базира на площи, квадратни метра, застроена площ, а всичко да има връзка с генерираните битови
отпадъци и тези, които ги генерират.“
АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ КТ „ПОДКРЕПА“
„ Ако нямаме самоконтрол, какъвто в момента не се наблюдава в обществото и ако нямаме култура в това отношение,
резултатите ще бъдат дори лични пререкания.“
ЛЮБЕН ТОМЕВ КНСБ
„ КНСБ подкрепя тези изменения, като съответно прави препоръка за евентуални стимули по отношение на разделното
събиране.“
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Спорът за изготвянето на ясен механизъм за определяне на МРЗ между синдикати и работодатели продължава, за това по
тази точка те не стигнаха до консенсус. Минималното възнаграждение ще расте нагоре, но ще бъде определено
административно от управляващите.
ЛЮБЕН ТОМЕВ КНСБ
„ КНСБ подкрепя Законопроекта на правителството за МРЗ 460 лева.“
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ
„ Работодателите не подкрепят внесения проект за постановление на МС, защото този подход го оценяваме като сбъркана
политика по доходите, която води до там, че се стимулира готованството и ниската квалификация.“
Тристранният съвет отхвърли и предложението на БСП еднократна помощ да получават не само първокласниците, но и
учениците до 4- ти клас.
News.bg
√ Васил Велев убеден, че политиката у нас отглежда готованковци и търтеи
В България се провежда грешна политика по доходите. Тази политика отглежда търтеи и готованци.
Тази критика отправи Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на
формалното разглеждане на постановлението на Министерски съвет за определяне на новия размер на минималната
работна заплата.
То бе обжалвано в съда от страна на работодателите, поради неспазване на процедурата за съгласуваност в Тристранния
съвет.
Велев заяви, че няма нужда от драстични мерки на пазара на труда. Той определи исканите от синдикатите политики за
увеличаване на доходите като "глупости".
"Няма проблем с преразпределението на брутния вътрешен продукт. Ние произвеждаме 15% от средния европеец на час,
а получаваме 21% от средния европеец. Това са данните на Евростат", констатира Васил Велев.
Според него възнагражденията в България изпреварват производителността на труда от тези в ЕС. По думите му ръстът на
производителността у нас изостава чувствително от 2010 г. насам.
"Ние имаме петата най-висока минимална работна заплата в ЕС", каза още Велев. С тази производителност на труда в
Чехия минималната работна заплата би била 132 евро, а в Румъния би била 217 евро, у нас обаче е 241 евро.
Велев отчете, че страната ни е с най-големия ръст на минималната работна заплата за последните десет години. Според
него там, където няма определяна минимална работна заплата безработицата е по-ниска, а средната работна заплата е
1,6 по-висока.
Той направи конкретно предложение в постановлението, с което се определя нов размер на минималната работна заплата
тя да е определена като брутната минимална месечна работна заплата.
От Българска търговско промишлена палата заявиха, че подкрепят инициативата на МТСП за определяне на механизъм за
определяне на минималната работна заплата. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков обясни, че
приемането на Постановлението на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната от 1
януари 2017 г., се налага в отговор на мотивите на ВАС, с които аналогично постановление на МС е било отменено поради
неспазване на процедурата за съгласуване в НСТС.
В Постановлението на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната през
2017 г. е определен размерът от 460 лв.
"Данните за първото тримесечие на тази година доказват, че увеличението на минималната работна заплата мотивира към
заетост, реализиране и задържане на трудовия пазар, особено на младите хора без трудов стаж и нискоквалифицираните.
Увеличението на минималната работна заплата има и социален ефект като запазва покупателната възможност на хората с
най-ниски доходи и техните семейства и така гарантира нормално преживяване", посочи Петков.
Investor.bg
√ Работодатели и синдикати за пореден път влязоха в спор за минималната заплата
Ръстът на възнагражденията изпреварва ръста на производителността, според Васил Велев от АИКБ
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смята заявленията на синдикалните лидери в системата на МВР,
които заплашват обществото с нови полицейски протести, за преминаващи границата на поносимостта и за откровено
изнудване на обществото, на изпълнителната власт и на Народното събрание.
Вече години наред, сме свидетели на постоянен натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”, без да сме
Работодатели и синдикати спориха за размера на минималната работна заплата на заседанието на Националния съвет за
тристранно сътрудничество (НСТС), предаде БТА.
На заседанието беше обсъден проектът на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на
минималната работна заплата за страната през 2017 г. Минималното възнаграждение от 460 лева се обсъжда от
тристранния съвет, тъй като през пролетта Върховният административен съд отмени постановлението на кабинета за
вдигането на минималната заплата от началото на годината с мотив, че то не е съгласувано със социалните партньори.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че в България се
провежда грешна политика по доходите, която отглежда „готованци“ и гони квалифицираните хора извън страната. Той
посочи, че България е с петата най-висока минимална работна заплата спрямо брутния вътрешен продукт в ЕС.
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Производителността на труда в страната е 15,26 на сто от тази в останалите държави от Европейския съюз (ЕС), а
възнагражденията са 21,07 на сто от тези за общността, което показва, че заплатите изпреварват производителността на
труда, сравнено с останалите страни в съюза, каза Велев.
България има и по-висок размер на съотношението компенсация на наетите като процент от БВП от повечето
източноевропейски страни, а от всички държави членки на ЕС има най-високия ръст на това съотношение за периода
2005 -2016 г.
Председателят на АИКБ цитира данни, според които доходите на работещите в страните от ЕС без регламентирана
минимална работна заплата са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се, където има регламентирана минимална
работна заплата, а безработицата е 1,4 пъти по-ниска. Направените изчисления показват, че средната работна заплата
за страните, които нямат регламентирана минимална работна заплата, е значително по-висока от тази в страните, които
имат регламентирана задължителна минимална работна заплата, допълни той.
Заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков заяви, че не знае как се формира
тригодишната бюджетна прогноза и какъв е алгоритъмът, по който се определя минималната заплата. Според него не само
частните фирми, но и общинските предприятия имат затруднения с размерите на минималната заплата. В общинските
болници заплатите на медицински сестри и санитарките са почти изравнени, допълни той.
Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) също заяви, че не подкрепя минималната заплата
за тази година, но подкрепя позицията на министъра да се търси съгласие по въвеждането на механизъм за определянето
на минималното възнаграждение
Любен Томев от КНСБ посочи, че България продължава да бъде с най-ниската минимална работна заплата в ЕС. Данните
на синдиката сочат, че брутната добавена стойност на един зает у нас е 45 процента от средната за Евросъюза, а
компенсацията за наемен труд е 40 на сто.
√ Синдикати и работодатели подкрепят промените в Закона за местните данъци и такси
Най-после се въвежда принципът "замърсителят плаща", заявиха участниците в заседанието на Тристранния съвет
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди промени в Закона за местните данъци и такси. Синдикати
и работодатели подкрепиха промените с мотива, че най-после се въвежда принципът "замърсителят плаща", съобщи БТА.
Промените бяха представени от Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите. Той посочи, че според тях е
предвидено таксата за битови отпадъци да се плаща за три услуги - събиране и транспортиране на битовите отпадъци до
съоръжения за третирането им, третиране на отпадъците, поддържане на чистотата на територията за обществено
ползване в населени места.
Предлага се въвеждане на единна методология за определяне на разходите, които формират таксата за битови отпадъци.
Предвижда се справедливо определяне на таксата за битови отпадъци чрез прилагане на водеща основа - количество на
битовите отпадъци. По този начин се спазва принципът "замърсителят плаща".
Законопроектът предлага да се прилагат няколко вида основи. По отношение на услугите за събиране и транспортиране
на битови отпадъци до съоръжения за третирането им и самото им третиране има три основи: индивидуално определено
количество битови отпадъци за имоти, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост; количество
битови отпадъци за имота, съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за отпадъци и честотата на
транспортирането им; и брой на ползватели на услугата в имота.
За поддържане на чистотата на обществени територии в населени места има две основи - брой ползватели на услугата в
имота и разгърната застроена или незастроена площ на имота. Предвижда се въвеждане на единна методология за
определяне на разходите в план-сметката, в т.ч. регламентиране на образец и правила в наредба, разписана от МС.
Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2019 г.
В. Труд
√ Тристранката отхвърли идеята за еднократна помощ на учениците до 4-ти клас
Такса смет ще се определя според изхвърленото количество отпадъци, реши НСТС
Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна общо съгласие за предложения проект на постановление
на МС за минимална работна заплата от 460 лв. на заседанието си днес. Съдът я беше отменил, тъй като НСТС не я бе
обсъждал до днес.
Въпреки несъгласието на работодателите, Министерски съвет има право да я гласува отново. По всяка вероятност тя ще
бъде одобрена и ще бъде валидна.
„Този подход го приемаме като сбъркана политика по доходите, която води до там, че се стимулира готованството,
ниската квалификация, нежеланието да се образоваш и работиш. Това е подход, който гони в чужбина
квалифицираните работници. Получаваме много над средноевропейското при ниската квалификация“, смята Васил
Велев, председател на АИКБ.
Любен Томев от КНСБ подчерта, че синдикатът подкрепя решението на правителството за размера на минималната заплата
на 460 лв. „На последно място сме в ЕС като минимална работна заплата. Последователна политика в това отношение ще
доведе до преодоляване на съществените неравенства, които се задълбочават с всяка година“, изтъкна Томев.
Тристранката не прие и идеята на БСП за еднократна помощ освен за първокласници, също и за ученици във 2, 3 и 4-ти
клас.
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Приети бяха предложенията за промени в Закона за местните данъци и такси. Министерството на финансите предлага от
2019 година такса смет да се определя според изхвърленото количество битови отпадъци, а не според данъчната оценка
на имота. Ако общината избере друга основа за формиране на данъка, ще трябва да я мотивира.

Клуб Z
√ Бизнесът: Търтеи и готованци взимат петата най-висока минимална заплата в ЕС
Страната ни е с най-големия ръст на този показател за последните 10 години
В България се провежда грешна политика по доходите, която отглежда търтеи и готованци. Тази критика отправи Васил
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на формалното разглеждане
на постановлението на Министерски съвет за определяне на новия размер на минималната работна заплата.
То бе обжалвано в съда от страна на работодателите заради неспазване на процедурата за съгласуваност в Тристранния
съвет.
Велев заяви, че няма нужда от драстични мерки на пазара на труда. Той определи исканите от синдикатите политики за
увеличаване на доходите като "глупости".
"Няма проблем с преразпределението на брутния вътрешен продукт. Ние произвеждаме 15% от средния европеец на час,
а получаваме 21% от средния европеец. Това са данните на Евростат", констатира Васил Велев.
Според него възнагражденията в България изпреварват производителността на труда от тези в ЕС. По думите му ръстът на
производителността у нас изостава чувствително от 2010 г. насам.
"Ние имаме петата най-висока минимална работна заплата в ЕС. С тази производителност на труда в Чехия минималната
работна заплата би била 132 евро, а в Румъния би била 217 евро, у нас обаче е 241 евро", каза още Велев.
Велев отчете, че страната ни е с най-големия ръст на минималната работна заплата за последните десет години. Според
него там, където няма определяна минимална работна заплата безработицата е по-ниска, а средната работна заплата е
1,6 по-висока.
От Българска търговско-промишлена палата заявиха, че подкрепят инициативата на социалното министерство за
въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата.
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков обясни, че приемането на Постановлението на МС за
определяне на нов размер от 1 януари 2017 г., се налага в отговор на мотивите на Върховния административен съд, с които
аналогично постановление на МС е било отменено, защото процедурата за съгласуване в Националния съвет за тристранно
сътрудничество не е била спазена.
Dnes.dir.bg
√ Бизнесът: Отглеждаме готованци и гоним кадърните
Работодатели и синдикати спориха за размера на минималната работна заплата на заседанието на Националния съвет за
тристранно сътрудничество.
Обсъден беше проект на постановление на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
през 2017 г. Минималното възнаграждение от 460 лева се обсъжда от тристранния съвет, тъй като през пролетта ВАС
отмени постановлението на МС с мотивите, че то не е съгласувано със социалните партньори.
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че в България се провежда грешна политика по доходите, която отглежда
готованци и гони квалифицираните хора извън страната.
Той посочи, че България е с петата най-висока минимална работна заплата спрямо брутния вътрешен продукт в ЕС.
Производителността на труда в страната е 15,26 на сто от тази в ЕС-28, а възнагражденията са 21,07 на сто от тези за ЕС 28, което показва, че заплатите изпреварват производителността на труда сравнено с останалите страни в ЕС, каза Велев.
България има и по-висок размер на съотношението компенсация на наетите като процент от БВП от повечето
източноевропейски страни, а от всички държави членки на ЕС има най-високия ръст на това съотношение за периода
2005 -2016 година.
Председателят на АИКБ цитира данни, според които доходите на работещите в страните от ЕС без регламентирана
минимална работна заплата са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се, където има регламентирана минимална
работна заплата, а безработицата е 1,4 пъти по-ниска .
Направените изчисления показват, че средната работна заплата за страните, които нямат регламентирана минимална
работна заплата, е значително по-висока от тази в страните, които имат регламентирана задължителна минимална
работна заплата, допълни той.
Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков заяви, че не знае как се формира тригодишната бюджетна прогноза,
какъв е алгоритъмът, по който се определя минималната заплата. Според него не само частните фирми, но и общинските
предприятия имат затруднения с размерите на минималната заплата. В общинските болници заплатите на медицински
сестри и санитарки са почти изравнени, допълни той.
Цветан Симеонов от БТПП също заяви, че не подкрепя минималната заплата за тази година, но подкрепя позицията на
министъра да търси съгласие по механизма за минималната заплата.
Любен Томев от КНСБ посочи, че България продължава да бъде с най-ниската минимална работна заплата в ЕС. Данните
на синдиката сочат, че брутната добавена стойност на един зает у нас е 45 процента от средната за Евросъюза, а
компенсацията за наемен труд е 40 на сто.
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Вчера социалното министерство представи актуализиран вариант на проекта на споразумение за механизъм за
определяне на минималната работна заплата. В него се предлага тя да се договаря между работодатели и синдикати по
три опорни точки.
Вариантите, които ще предлага министерството за двустранни преговори правят оценка на социални и икономически
фактори.
Ще има стандарт за минимално заплащане, който ще отчита необходимите средства на хората да преживяват и няма да
възпроизвежда работещи бедни.
Ще има и друг стандарт, основан на производителността на труда
Ще има и трети стандарт, който дава съотношение между минималната и най-често получаваната заплата.
Еconomic.bg
√ Бизнесът: Минималната заплата поощрява мързеливите и гони квалифицираните
Работодателите се противопоставиха минималната работна заплата да стане 460 лв.
Производителността на труда в България е на 15% от средното за Европа ниво, докато средната заплата се е увеличила 2.5
пъти от влизането на страната ни в Европейския съюз и вече е 21% от средното за ЕС ниво. С тези аргументи председателят
на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, а с него и останалите работодателски
организации, аргументираха позицията си против увеличението на минималната работна заплата (МРЗ) в страната на 460
лв.
Те се срещнаха с вицепремиера Валери Симеонов, синдикатите и представители на финансовото и социално министерства
по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Велев заяви, че водената в момента политика на пазара на труда води "до отглеждане на готованци и търтеи", а
увеличаването на минималното възнаграждение прави бизнеса по-малко склонен да наема нискоквалифицирани
служители. Същевременно административното повишаване на заплатите за по-малко знаещите кара квалифицираните и
работливите да бягат в чужбина, където трудът им е по-високо ценен. Работодателите изнесоха данни, според които в
България минималната заплата е петата най-висока в ЕС.
От Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) обаче контрираха, че освен размера на минималната
заплата, трябва да бъде взимана предвид и покупателната стойност на българите. В това отношение данните на „Евростат”,
обясниха те, ни поставят на ниска позиция. От КНСБ добавиха също, че именно данни от статистическата агенция на ЕС
показват, че у нас повишаването на минималното възнаграждение води и до увеличаване на броя наетите
нискоквалифицирани работници. С различни други аргументи повишението подкрепиха и КТ „Подкрепа”.
В рамките на Тристранката в четвъртък работодателите и синдикатите постигнаха съгласие единствено за внасяне на
промени в Закона за местните данъци и такси. Те се обединиха около тезата, че най-после трябва да бъде въведен
принципът „замърсителят плаща”, за въвеждането на което Велев коментира, че се отлага от 2002 г. Одобрените промени
предвиждат въвеждане на единна методология за определяне на разходите, които съставляват таксата за битови
отпадъци. Предвижда се справедливо определяне на таксата за битови отпадъци чрез основен показател количеството на
изхвърлените битови отпадъци.
Dnes.bg
√ Бизнес и синдикати отново в спор за минималната заплата
Работодатели и синдикати спориха за размера на минималната работна заплата на заседанието на Националния съвет за
тристранно сътрудничество.
На заседанието беше обсъден проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на
минималната работна заплата за страната през 2017 г. Минималното възнаграждение от 460 лева се обсъжда от
тристранния съвет, тъй като през пролетта ВАС отмени постановлението на МС с мотивите, че то не е съгласувано със
социалните партньори.
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че в България се провежда грешна политика по доходите, която отглежда
готованци и гони квалифицираните хора извън страната. Той посочи, че България е с петата най-висока минимална работна
заплата спрямо брутния вътрешен продукт в ЕС, предаде БТА.
Производителността на труда в страната е 15,26 на сто от тази в ЕС-28, а възнагражденията са 21,07 на сто от тези за ЕС 28, което показва, че заплатите изпреварват производителността на труда сравнено с останалите страни в ЕС, каза Велев.
Председателят на АИКБ цитира данни, според които доходите на работещите в страните от ЕС без регламентирана
минимална работна заплата са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се, където има регламентирана такава, а
безработицата е 1,4 пъти по-ниска.
Заместник - председателят на БСК Димитър Бранков заяви, че не знае как се формира тригодишната бюджетна прогноза,
какъв е алгоритъмът, по който се определя минималната заплата. Според него не само частните фирми, но и общинските
предприятия имат затруднения с размерите на минималната заплата. В общинските болници заплатите на медицински
сестри и санитарки са почти изравнени, допълни той.
Цветан Симеонов от БТПП също заяви, че не подкрепя минималната заплата за тази година, но подкрепя позицията на
министъра да търси съгласие по механизма за определянето й.
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Любен Томев от КНСБ посочи, че България продължава да бъде с най-ниската минимална работна заплата в ЕС. Данните
на синдиката сочат, че брутната добавена стойност на един зает у нас е 45% от средната за Евросъюза, а компенсацията за
наемен труд е 40%.
MigNews.info
√ Работодателите: С 460 лв. минимална заплата се насърчава готованството
Тристранката отхвърли предложението на БСП за еднократни помощи за ученици от 2, 3 и 4-ти клас
Работодателите са твърдо против предложената минимална заплата от 460 лв. на месец, която бе обсъждана на днешното
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в МС. „Този подход го приемаме като сбъркана политика
по доходите, която води до там, че се стимулира готованството, ниската квалификация, нежеланието да се образоваш и
работиш. Това е подход, който гони в чужбина квалифицираните работници. Получаваме много над средноевропейското
при ниската квалификация“, смята Васил Велев, председател на АИКБ.
Любен Томев от КНСБ подчерта, че синдикатът подкрепя решението на правителството за размера на минималната заплата
на 460 лв. „На последно място сме в ЕС като минимална работна заплата. Последователна политика в това отношение ще
доведе до преодоляване на съществените неравенства, които се задълбочават с всяка година“, изтъкна Томев.
Тристранката не прие и идеята на БСП за еднократна помощ освен за първокласници, също и за ученици във 2, 3 и 4-ти
клас, предаде БГНЕС. Идеята на БСП бе за промени в Закона за семейните помощи за деца. КНСБ не прие предложението
за включване на подоходен критерий за определяне на еднократна помощ и за ученици от 2, 3 и 4-ти клас, освен за 1 клас.
От КТ „Подкрепа“, пък смятат, че предложението може да доведе до неща, които не са догледани.
„Мненията се разделиха сред синдикатите и работодателите. АИКБ се въздържа от подкрепа, той не постига иначе
благородните си цели. Големият процент на младежка безработица, неграмотност, отпадане от училище, е вследствие на
лошата интеграция на ромското население. Това е сериозен проблем и са нужни комплексни мерки. Ако се прави нещо
такова, парите не трябва да се дават авансово, а да се приспадат от данъци, да се внасят в специални сметки, да се дават
ваучери или да се възстановяват разходи след постигнати резултати“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ.
Вицепремиерът Валери Симеонов обобщи, че социалните партньори постигнаха единомислие и подкрепят
предложенията за промени в Закона за местните данъци и такси. Любен Томев от КНСБ отбеляза, че оценява промените
като положителни, че те ще стимулират разделното събиране. Според него промените са крачка напред. Според КТ
„Подкрепа“ контролът и дисциплинираността, която се очаква този закон да въведе няма да доведат до желания ефект,
напротив ще има разнобой сред тези, които имат битов отпадък.
Работодателите подкрепиха предложенията. „Това е една реформа, която се отлага вече 15 години. Постигнато е
балансирано решение. Препоръката ни е таксите да се свеждат само до броя генерирани отпадъци и тези, които ги
генерират“, отбеляза Васил Велев.
Novinite.eu
√ Бизнесът: Отглеждаме готованци и гоним кадърните
Работодатели и синдикати спориха за размера на минималната работна заплата на заседанието на Националния съвет за
тристранно сътрудничество.
Обсъден беше проект на постановление на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
през 2017 г. Минималното възнаграждение от 460 лева се обсъжда от тристранния съвет, тъй като през пролетта ВАС
отмени постановлението на МС с мотивите, че то не е съгласувано със социалните партньори.
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че в България се провежда грешна политика по доходите, която отглежда
готованци и гони квалифицираните хора извън страната.
Той посочи, че България е с петата най-висока минимална работна заплата спрямо брутния вътрешен продукт в ЕС.
Производителността на труда в страната е 15,26 на сто от тази в ЕС-28, а възнагражденията са 21,07 на сто от тези за ЕС –
28, което показва, че заплатите изпреварват производителността на труда сравнено с останалите страни в ЕС, каза Велев.
България има и по-висок размер на съотношението компенсация на наетите като процент от БВП от повечето
източноевропейски страни, а от всички държави членки на ЕС има най-високия ръст на това съотношение за периода
2005 -2016 година.
Председателят на АИКБ цитира данни, според които доходите на работещите в страните от ЕС без регламентирана
минимална работна заплата са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се, където има регламентирана минимална
работна заплата, а безработицата е 1,4 пъти по-ниска .
Направените изчисления показват, че средната работна заплата за страните, които нямат регламентирана минимална
работна заплата, е значително по-висока от тази в страните, които имат регламентирана задължителна минимална
работна заплата, допълни той.
Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков заяви, че не знае как се формира тригодишната бюджетна прогноза,
какъв е алгоритъмът, по който се определя минималната заплата. Според него не само частните фирми, но и общинските
предприятия имат затруднения с размерите на минималната заплата. В общинските болници заплатите на медицински
сестри и санитарки са почти изравнени, допълни той.
Цветан Симеонов от БТПП също заяви, че не подкрепя минималната заплата за тази година, но подкрепя позицията на
министъра да търси съгласие по механизма за минималната заплата.
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Любен Томев от КНСБ посочи, че България продължава да бъде с най-ниската минимална работна заплата в ЕС. Данните
на синдиката сочат, че брутната добавена стойност на един зает у нас е 45 процента от средната за Евросъюза, а
компенсацията за наемен труд е 40 на сто.
Actualno.com
√ Тристранката не прие идеята за еднократна помощ и за ученици във 2, 3 и 4-ти клас
Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не прие идеята на БСП за еднократна помощ и за ученици във 2, 3
и 4-ти клас, освен за първокласниците. Идеята на БСП бе за промени в Закона за семейните помощи за деца. КНСБ не прие
предложението за включване на подоходен критерий за определяне на еднократна помощ и за ученици от 2, 3 и 4-ти клас,
освен за 1 клас. От КТ „Подкрепа“, пък смятат, че предложението може да доведе до неща, които не са догледани.
„Мненията се разделиха сред синдикатите и работодателите. АИКБ се въздържа от подкрепа, той не постига иначе
благородните си цели. Големият процент на младежка безработица, неграмотност, отпадане от училище, е вследствие на
лошата интеграция на ромското население. Това е сериозен проблем и са нужни комплексни мерки. Ако се прави нещо
такова, парите не трябва да се дават авансово, а да се приспадат от данъци, да се внасят в специални сметки, да се дават
ваучери или да се възстановяват разходи след постигнати резултати“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ, цитиран
от БГНЕС. Вицепремиерът Валери Симеонов обобщи, че социалните партньори постигнаха единомислие и подкрепят
предложенията за промени в Закона за местните данъци и такси. Любен Томев от КНСБ отбеляза, че оценява промените
като положителни, че те ще стимулират разделното събиране. Според него промените са крачка напред.
Според КТ „Подкрепа“ контролът и дисциплинираността, която се очаква този закон да въведе няма да доведат до желания
ефект, напротив ще има разнобой сред тези, които имат битов отпадък. Работодателите подкрепиха предложенията. „Това
е една реформа, която се отлага вече 15 години. Постигнато е балансирано решение. Препоръката ни е таксите да се
свеждат само до броя генерирани отпадъци и тези, които ги генерират“, отбеляза Васил Велев. За постановлението за
минималната работна заплата за 2017 г. не беше постигнато единно становище. Любен Томев от КНСБ подчерта, че
синдикатът подкрепя решението на правителството за размера на минималната заплата на 460 лв. „На последно място
сме в ЕС като минимална работна заплата. Последователна политика в това отношение ще доведе до преодоляване на
съществените неравенства, които се задълбочават с всяка година“, изтъкна Томев.
От КТ „Подкрепа“ се надяват да се свали напрежението и да се оценят допълнителните ползи от увеличението на
минималната заплата. Работодателите не подкрепят увеличението на минималната работна заплата. „Този подход го
приемаме като сбъркана политика по доходите, която води до там, че се стимулира готованството, ниската квалификация,
нежеланието да се образоваш и работиш. Това е подход, който гони в чужбина квалифицираните работници. Получаваме
много над средноевропейското при ниската квалификация“, смята Васил Велев, председател на АИКБ.

Важни обществено-икономически и политически теми
В. Сега
√ Такса смет може да поскъпне драстично още от 2019 г.
Кабинетът ще се съобрази с искането да няма 3-годишен преходен период за промените
Промяната в начина, по който общините определят такса смет, ще влезе в сила още от 2019 г., което най-вероятно ще
доведе до драстичното й поскъпване. Министерският съвет се е отказал да въвежда 3-годишен преходен период за
влизане в сила на промените. Освен това е отпаднал и 5-годишният период, в който общините трябваше да увеличават
поетапно таксата с до 20% на година. Така че още на 1 януари 2019 г. такса смет ще скочи драстично в някои градове.
Тепърва ще се разработват наредба и методика за вариантите за такса смет. Общините ще избират начина за определянето
й.
Това се разбра при обсъждането на промените в Закона за местните данъци и такси от тристранния съвет за национално
сътрудничество. Промените за по-справедливо определяне на такса смет според количеството изхвърлен боклук и на
принципа "замърсителят плаща" се приемат и от синдикатите, и от работодателите. Този принцип и в момента съществува
в закона, но общините масово се възползват от възможността да изберат друга основа за смятането на налога и най-често
това е данъчната оценка на имота.
Такса смет ще има три компонента. За услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения за
третирането им, както и за самото третиране ще има три варианта за определяне на таксата. Единият е да се мери
индивидуалното количество битови отпадъци за имотите, включително чрез торби с определена вместимост и
товароносимост. Вторият е да се мери количеството отпадъци на базата на броя и вместимостта на необходимите
контейнери и честотата на транспортирането им. Третият предвижда таксата да се смята на базата на броя на живеещите
в жилището. За услугата за поддържане на чистотата за обществените територии - градинките и т.н., ще се избира между
две основи - брой ползватели на услугата в имота и разгърната застроена или незастроена площ на имота.
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"На мен не ми е ясно кой ще брои торбите. Кой ще глобява хората, които изхвърлят отпадъци в други торби, и кой ще
плаща за заразите после", попита вносителите на промените от Министерството на финансите вицепремиерът Валери
Симеонов. "Ние даваме и други възможности. Доколко ще е възможно? В близко бъдеще ще се случи, но не знаем кога",
отговори му зам.-министърът на финансите Бойко Атанасов. Идеята на МФ е все пак хората да си купуват стикери за
торбите и така да заплащат таксата предварително. Този вариант, признават от ведомството, ще е възможен само в малки
населени места, където има къщи, за да се знае кой изхвърля боклука. Именно за тези населени места обаче таксата може
да скочи най-драстично - до 100%, защото сега там хората плащат ниски налози заради ниската данъчна оценка на имота
си. Това беше и целта на предвиденото първоначално ограничение за не повече от 20% годишно увеличение в рамките на
5 последователни години. Работодателите бяха против това, защото така според тях се ограничават общините да направят
бърза и ефективна реформа.
Поскъпване ще има и в големите градове. За столицата например това означава да отпадне районирането. В момента
жителите на "Надежда" плащат по-ниска такса смет от тези в центъра, но след промените таксата ще се изравни.
Investor.bg
√ Произведеното розово масло е с 20% повече от други години
Цената му достигна 12 хил. евро за килограм, информира експертът Юлиана Огнянова
С около 20% е по-голямо количеството събран и преработен розов цвят за добиване на розово масло. Надхвърлихме над
2 тона годишно производство, като в други години обичайно се отчитат около 1,8 тона.
Това съобщи инж. Юлиана Огнянова от Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика,
в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
„Реколтата тази година беше добра и добитият розов цвят от земеделските производители е повече от миналата година,
но имахме няколко критични момента по отношение на климатичните промени със застудяване в началото на април,
забави се и кампанията през май“, разказа Огнянова.
Тя се надява, че почти цялото количество отговаря на международните стандарти за розово масло, които са много строги
за летливите ароматични продукти.
“Всяка фирма, държаща на парфюмерийните си продукти, ползва българско розово масло, защото, освен чисто
парфюмерийни качества, то има и други, много ценени, които помагат на аромата да се задържи по-дълго върху кожатаили
в продукта", посочи Юлиана Огнянова.
По думите ѝ вече име трайна тенденция на международния пазар да се ползват натурални продукти за всички препарати,
които се поставят върху кожата, или се ползват като хранителни и вкусови добавки.
Тя напомни, повече от 95% от произведеното розово масло е за износ към големите международни компании, които са в
основата на парфюмерийния бизнес.
Огнянова информира, че преди две години Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и
козметика регистрира пред Европейската комисия защитено географско указание за българско розово масло. В момента
две от фирмите са сертифицирани да ползват това географско наименование, като се очаква още шест фирми от
сдружението да получат такъв сертификат.
Цената на розовия цвят през последните години доста необосновано се повиши и маслото достига 11 - 12 хил. евро/кг,
каза експертът. Тя обаче се надява произведеното масло да се реализира на добра цена на пазара.
Вижте повече във видеото.
√ Лъчезар Богданов: В България има работещи мерки срещу сивия сектор
Наблюдава се постепенно изсветляване в редица сектори, твърди икономистът от "Индъстри уоч"
Наблюдава се постепенно изсветляване в редица сектори на икономиката. Това заяви в интервю за БНР икономистът
Лъчезар Богданов.
Той допълни, че изсветляването се вижда ясно при търговията на дребно заради присъствието на големи търговски вериги
и разплащанията с банкови карти, в онлайн пазаруването, което е нараснало 3 пъти и половина, плащането по електронен
път и в заведенията за обществено хранене.
По думите му в България се приемат работещи мерки срещу сивия сектор. Той посочи като пример въвеждането на
еднодневните трудови договори, които са намалили недекларираната заетост в селското стопанство.
Анализаторът допълни, че е нужна политическа воля за облекчаване на административната тежест чрез промени в
свързани закони.
Със своя коментар експертът оспори данните, че сивата икономика у нас представлява 30% от брутния вътрешен продукт
(БВП) на страната или 28 млрд. лева, което се посочва в доклад на Международната асоциация на дипломираните
сертифицирани счетоводители.
Според доклада България е на осмо място в света по дял на сивия сектор (след Азербайджан, Нигерия, Украйна, Русия,
Шри Ланка, Бразилия и Пакистан), като нивото не се е променило в последните шест години и се очаква да остане такова
до 2025 г.
Икономистът има сериозни резерви по отношение на методологията на това изследване и доколко то адекватно обхваща
процесите в страните в преход от Източна Европа, както и в България.
Трябва да отчетем промяната в структурата на икономиката от последните години, посочи Богданов. Той е категоричен, че
има промяна и в начина, по който се прави бизнес, и даде пример с мерките, които ограничават недекларирането на
доходи и обороти.
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√ С 1 млн. лева се увеличава бюджетът за застраховане на земеделската продукция
Компенсират земеделските стопани с 2,1 млн. лева за пропаднали площи
С 1 млн. лева се увеличава бюджетът за 2017 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни
премии при застраховане на селскостопанска продукция. Това съобщи след свое заседание Управителният съвет на
Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ). Така общата сума, с която ще се подпомогнат стопаните през тази година
нарастра от 1,5 млн. лева на 2,5 млн. лева.
Със свое решение от март тази година УС на ДФ „Земеделие“ отпусна по Схемата първоначален ресурс от 1,5 млн. лв. Към
края на май 2017 г. заделената сума беше напълно ангажирана с подадените 309 заявления за 7 745, 62 ха обработваеми
площи. Поради изчерпване на утвърдения бюджет кандидатстването беше преустановено. С допълнително отпуснатите 1
млн. лева по Схемата повече земеделски стопани ще могат да се възползват от финансовата подкрепа.
Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат
плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция
срещу неблагоприятни климатични събития. Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни
премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията. Максималният размер на финансирането, което може
да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.
Заявления за кандидатстване по схемата ще се приемат до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2017 г.
Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
(ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 29 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането
на помощтта е до 15 декември 2017 година.
Също така държавен фонд „Земеделие“ разпределя финансов ресурс от 2,1 млн. лева по Схемата за държавна помощ за
компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични
условия, настъпили през 2016 г.
На подпомагане подлежат стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски
култури за стопанската 2016 г. в резултат на неблагоприятни климатични условия – измръзване, осланяване, наводнение,
преовлажняване, градушка и суша.
С държавната помощ ще се компенсират до 80% от действителните разходи за отглеждане на плодове, зеленчуци,
царевица за зърно и за силаж, грах за зърно и едногодишни бобови култури, памук и други култури през изминалата
стопанска година. Обезщетението за зърнени, фуражни и технически култури е 50%, а за зимна маслодайна рапица – 30%.
Стопаните, чиито площи са напълно пропаднали, но не са били застраховани, ще получат 50% от полагащата се
компенсация за съответния вид култура. Това условие не се прилага при пропаднали площи в резултат на суша и помощта
се изплаща без редукция на помощта. Изискването е записано в параграф 363 от Насоките на ЕС за държавните помощи в
секторите на селското и горското стопанство и селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ДФЗ прие в указанията за прилагане на държавната помощ ново изискване. Съгласно допълнението, стопаните са длъжни
да декларират размера на определеното от застрахователя обезщетение за пропадналите площи през 2016 г. Заедно със
застраховката те трябва да представят и документ за изплатеното обезщетение. Държавната помощ се редуцира с размера
на обезщетението по застрахователната полица, до размера на площите, за които се кандидатства. Кандидатите не
подлежат на подпомагане, ако по тяхна вина са пропуснали да регистрират щетите си и нямат определено обезщетение
от застрахователната компания.
Заявления по схемата ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 17 юли до 11 август 2017 г. Срокът за
изплащане на средствата е до 15 септември 2017 г.
Economic.bg
√ Български учени ще могат да се обучават в изследователски център на ЕК
Те ще имат възможност да работят в областта на ядрената безопасност и сигурност
Български учени от академичните среди, научноизследователските организации и малки и средни предприятия могат да
кандидатстват за обучение в Съвместния изследователски център (СИЦ) към Европейската комисия. Това съобщава
Министерство на образованието и науката.
През тази и до края на следващата година научното звено ще отвори пилотно лабораториите и съоръженията си за научни
работници от страните членки на ЕС. Целта е те да получат обучение на най-високо ниво и да създадат партньорски
контакти със свои колеги.
Българските учени ще имат възможност да работят в областта на ядрената безопасност и сигурност (в лабораториите на
Евратом), на химията, на биологичните науки и науките за живота, на физиката и на информационните и
комуникационните технологии.
Първите три отворени научни съоръжения на Съвместния изследователски център ще са в Испра, Италия. В тях ще се
извършват обучения по нанобиотехнологии и по безопасност и сигурност на сгради. От СИЦ планират постепенно да
осигурят достъп и до обектите си в Белгия, Германия и Холандия.
Няма квота за българските учени, които могат да се включат в обученията. Техният подбор ще става на конкурентен
принцип.
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News.bg
√ Безработицата намалява
През първото тримесечие на 2017 г. броят на безработните лица намалява с 55.2 хил., а коефициентът на безработица - с
1.7 процентни пункта. Данните са на Националния статистически институт и са в сравнение с първото тримесечие на
изминалата 2016 година.
През първото тримесечие на 2017 г. безработните лица са 224.4 хил., а коефициентът на безработица - 6.9%. Спрямо същия
период на 2016 г. безработицата намалява в по-голяма степен при мъжете, като коефициентът на безработица достига
6.8% за мъжете и 6.9% за жените.

Източник: НСИ
При лицата на възраст от 15 и повече навършени години безработицата също намалява. За първото тримесечие на 2017
г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 50.0%, като в сравнение
със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта.
Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 036.7 хил. Безработицата при жените в този
възрастов диапазон е малко по-висока отколкото при жените - 1 624.7 хил. са заетите мъже на възраст 15 и повече
навършени години, а броят на заетите жени е 1 412.0 хил.

Източник: НСИ
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По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от
наетите от тях лица нарастват с 10.1%. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 10.6%, а в строителството - с
5.8%.
НСИ отчита и ръст в средната работна заплата. През месец март 2017 г. средната работна заплата е 1 036 лв., което е с 5.0%
повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2016 г. ръстът е 9.9%.
Установено е обаче и повишение на цените. Спрямо месец май 2016 година, през май тази година хармонизираният индекс
на потребителските цени се увеличава с 1.4% в сравнение със същия месец на 2016 година.
Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата "Развлечения и култура", където цените спадат с 2.5%.
За месец май цените на производител на вътрешния пазар също нарастват - с 3.5%. Увеличение на цените е регистрирано
в добивната промишленост - с 9.7%, в преработващата промишленост - с 3.5%, и при производството и разпределението
на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.9%. Очаква се продажните цени в промишлеността да останат без промяна през
следващите три месеца.

Източник: НСИ
За първото тримесечие на тази година цените на жилищата нарастват с 8.8% в сравнение със същия период на 2016 година.
В. Стандарт
√ Разширяват транспортния коридор с Гърция
България и Гърция се договориха да разширят обхвата на мултимодалния транспортен коридор между двете държави,
свързващ пристанищата Варна, Бургас, Кавала и Александруполис. Това стана ясно след среща между министъра на
транспорта Ивайло Московски и гръцкия министър на инфраструктурата Христос Спирдзис.
Гръцката страна прие предложението на България към съвместния проект да бъде включена и връзка с пристанището в гр.
Русе. По този начин ще се постигне пълна мултимодалност на коридора между пътен, железопътен, морски и речен
транспорт, както и пряк път до държавите по поречието на р. Дунав.
По време на срещата министър Спирдзис предложи включването и на жп връзката с пристанище Солун в рамките на
коридора, с цел достигане до по-големи търговски пазари. Двамата министри се обединиха около позицията, че това е
проект с висока добавена стойност и очакванията са, че той ще привлече големи инвеститори от Близкия и Среден Изток,
Китай, Русия и др. големи пазари.
Министрите обсъдиха създаването на съвместна проектна компания, чрез която двете държави да кандидатстват за
финансиране, да изграждат и оперират заедно целия коридор. Предстои двете държави да поискат съвместна среща с
еврокомисаря по транспорт Виолета Булц за уточняване на модела, по който да се създаде компанията.
Друга тема, която беше обсъдена е уеднаквяването на стандартите за пристанищни, железопътни и мултимодални услуги
между двете съседни държави, като идеята е всички документи да се обработват на едно гише за целия коридор. По този
начин ще се намали административната тежест и значително ще се улесни бизнеса.
Министър Ивайло Московски посочи, че през миналия програмен период България в голяма степен е модернизирала
железопътните и пътни направления в страната към границата с Гърция и връзките с пристанищата Бургас и Варна. Той
заяви, че в момента се търсят възможности за изграждане на връзката Варна – Русе.
С оглед постигнатата обща позиция за проекта предстои двете държави в кратки срокове да подпишат Меморандум за
разбирателство за изграждането на коридора Русе – Варна – Бургас - Александруполис – Кавала – Солун.
Копирано от standartnews.comБългария и Гърция се договориха да разширят обхвата на мултимодалния транспортен
коридор между двете държави, свързващ пристанищата Варна, Бургас, Кавала и Александруполис. Това стана ясно след
среща между министъра на транспорта Ивайло Московски и гръцкия министър на инфраструктурата Христос Спирдзис.
Гръцката страна прие предложението на България към съвместния проект да бъде включена и връзка с пристанището в гр.
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Русе. По този начин ще се постигне пълна мултимодалност на коридора между пътен, железопътен, морски и речен
транспорт, както и пряк път до държавите по поречието на р. Дунав. По време на срещата министър Спирдзис предложи
включването и на жп връзката с пристанище Солун в рамките на коридора, с цел достигане до по-големи търговски пазари.
Двамата министри се обединиха около позицията, че това е проект с висока добавена стойност и очакванията са, че той
ще привлече големи инвеститори от Близкия и Среден Изток, Китай, Русия и др. големи пазари. Министрите обсъдиха
създаването на съвместна проектна компания, чрез която двете държави да кандидатстват за финансиране, да изграждат
и оперират заедно целия коридор. Предстои двете държави да поискат съвместна среща с еврокомисаря по транспорт
Виолета Булц за уточняване на модела, по който да се създаде компанията. Друга тема, която беше обсъдена е
уеднаквяването на стандартите за пристанищни, железопътни и мултимодални услуги между двете съседни държави, като
идеята е всички документи да се обработват на едно гише за целия коридор. По този начин ще се намали
административната тежест и значително ще се улесни бизнеса. Министър Ивайло Московски посочи, че през миналия
програмен период България в голяма степен е модернизирала железопътните и пътни направления в страната към
границата с Гърция и връзките с пристанищата Бургас и Варна. Той заяви, че в момента се търсят възможности за
изграждане на връзката Варна – Русе. С оглед постигнатата обща позиция за проекта предстои двете държави в кратки
срокове да подпишат Меморандум за разбирателство за изграждането на коридора Русе – Варна – Бургас Александруполис – Кавала – Солун.
БНТ
√ Как ще се реши демографската криза?
За 100 години средната продължителност на живота в Европа се е увеличила два пъти - от 40-45 години в началото на 20ти век до над 80 години днес. Очаква се в скоро бъдеще Италия да достигне 90 години. Само за век и половина хората над
65-годишна възраст ще нараснат със 100 % и ще станат 100 млн. души. Това са данни на учените от Софийския университет,
изнесени днес. Изводите са, че в последните 50 години в света се осъществява революционен процес, който е нов за цялата
човешка история. Раждаемостта спада и населението застарява, а България също е част от този процес.
Да се стимулират българските семейства да отглеждат трето дете и да се работи за привличането в страната ни на
българите от диаспората ни в чужбина - това са част от мерките за преодоляване на демографската криза, обявени днес от
вицепремиера Валери Симеонов на дискусия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Според учените повероятно е кризата да се реши по втория път - чрез привличане на българите от чужбина и спиране на процеса на „изтичане
на мозъци“.
Всяка година българите намаляват с над 42 хиляди души. Данните изнесоха учените от Софийския университет.
Вицепремиерът Симеонов каза, че „ако държавата иска да промени това, трябва да поеме финансова отговорност“.
Първите мерки, според него, вече са взети с падането на ограничението за инвитро процедурите. Семействата ще бъдат
стимулирани финансово и да отглеждат трето дете.
Валери Симеонов, вицепремиер по икономическата и демографската политика: Семейството фактически да бъде изцяло
облекчено при отглеждането на децата, такси за детска градина, защо не и съответните помощи за дрехи, за учебни
помагала и т.н. - това, което да даде възможност на българското семейство да не поема допълнителна тежест, а напротив
- да бъде насърчавано.
Тъй като броят на семействата с три деца е много малък, Симеонов смята, че мярката ще срещне разбиране от
Правителството и ще залегне в стратегическата програма за управление. Предвиждат се и безлихвени жилищни кредити
за младите семейства.
Според учените обаче увеличаването на раждаемостта е труден процес и по-скоро демографските проблеми ще се решат
като привлечем българите от чужбина.
Доц. д-р Георги Бърдаров, зам.-декан на Геолого-географски факултет, СУ: Това е реален ресурс и резерв, който може да
бъде използван за подобряване не само на демографската, но и на цялата социалноикономическа ситуация в България.
3,5 млн. души от историческата ни диаспора са в Македония, Западните покрайнини, Украйна, Молдова.
Петър Харалампиев, председател на Агенцията за българите в чужбина: Има огромен интерес на българските
работодатели от хора от тези общности. Над 6 хиляди българи от Бесарабия, Украйна и Молдова се включиха тази година
и работят в България, най-вече в областта на туризма.
Трябва да се използва и потенциала на още 3,5 млн. българи т.н. „нови емигранти“, които са по целия свят. Като част от
това ще се стимулират студентите ни в България и чужбина.
Валери Симеонов, вицепремиер по икономическата и демографската политика: Държавата може да си позволи да осигури
стипендии на тези хора, така че те да имат задължението да се върнат и да прилагат своите знания в България.
Друга мярка е профилактика на здравето на възрастните хора, която да осигури удължаване на живота им. „В момента
мерките са на етап научно обсъждане“, каза още Симеонов. Има стратегия за преодоляване на демографската криза от
2012-та, но тъй като не дава добри резултати, ще бъде коригирана като вече се търси съдействието на БАН и Софийския
университет.
Money.bg
√ Доларът укрепва. Фед затяга паричната политика
B xoдa нa вaлyтнaтa тъpгoвия в чeтвъpтъĸ дoлapът yĸpeпвa cпpямo eвpoтo и йeнaтa cлeд пyблиĸyвaнeтo нa пpoтoĸoлa oт
юнcĸoтo зaceдaниe нa Фeдepaлния peзepв нa CAЩ.
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Oт нeгo cтaвa яcнo нaмepeниeтo нa peгyлaтopa дa cъĸpaти aĸтивитe cи пo бaлaнca в близĸитe мeceци - ĸoeтo oзнaчaвa
вĸapвaнeтo нa пo-мaлĸo пapи във финaнcoвaтa cиcтeмa или зaтягaнe нa пapичнaтa пoлитиĸa.
B мoмeнтa бaлaнcът нa Фeд e дocтигнaл $4,5 тpилиoнa в peзyлтaтa нa пpoгpaмaтa мy зa изĸyпyвaнe нa дъpжaвни oблигaции
oт 2009 гoдинa нacaм. Peгyлaтopът имa нaмepeниe дa cъĸpaти пocтeпeннo тoзи aĸтив зa cмeтĸa нa пpeĸpaтявaнe нa
peинвecтиpaнeтo нa пocтъпвaщитe oт пoгacявaнeтo нa oблигaциитe cpeдcтвa, ĸoeтo oзнaчaвa дa ce зaтeгни мoнeтapнaтa мy
пoлитиĸa.
Eĸcпepти cмятaт, чe тoвa щe cпoмoгнe cъщo и зa вдигaнe нa лиxвeнитe cтaвĸи и зa пoĸaчвaнe ĸypca нa дoлapa, мaĸap и c пoбaвни тeмпoвe, oтĸoлĸoтo би пoдeйcтвaлo ĸaчвaнeтo нa лиxвитe, oтбeлязвa МаrkеtWаtсh.
Oт дpyгa cтpaнa, пocoчвaт aнaлизaтopи, ycтoйчивoтo зaпaзвaнe нa инфлaциятa в CAЩ пoд цeлeвoтo paвнищe нa Фeд - 2%,
мoжe дa нaĸapa peгyлaтopът дa нaпpaви пayзa в нopмaлизиpaнeтo нa лиxвeнитe paвнищa и пapичнoĸpeдитнaтa cи
пoлитиĸa.
В четвъртък cyтpинтa ĸypcът нa eвpoтo ĸъм дoлapa cпaднa дo $1,1333, в cpaвнeниe c $1,1352 пpи зaĸpивaнeтo нa вчepaшнaтa
cecия.
Cъoтнoшeниeтo дoлap - йeнa e 113,24, пpи 113,26 йeни зa eдин дoлap пpeди тoвa. Зa eднo eвpo cyтpинтa дaвaт 128,32 йeни
cпpямo 128,57 в ĸpaя нa cecиятa в cpядa.
Profit.bg
√ Азиатските акции поевтиняват след спада на Уолстрийт вчера
Азиатските акции отстъпиха част от позициите си днес, след слабата сесия на Уолстрийт вчера, докато лихвите по
държавните облигации в световен мащаб нараснаха - на фона на очакванията, че Европейската централна банка (ЕЦБ) се
приближава още повече към ограничаване на стимулите за икономиката.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.6%, след като Dow Jones вчера изгуби 0.7%, а технологичният индекс
Nasdaq падна с 1%, на фона на по-привлекателните за инвеститорите лихви по държавните ценни книжа.
Японският индекс Nikkei изгуби 0.1% днес, докато южнокорейският KOSPI се понижи с 0.3%, а австралийският основен
индекс падна с 1.3%. Хонконгският Hang Seng губи 0.35%.
Вероятността за спиране на стимулите за икономиката от страна на ЕЦБ е водещата тема на пазарите в световен мащаб
след изказването на президента на банката Марио Драги през миналата седмица, което вдигна лихвите по държавите
облигации и намали привлекателността на акциите.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации бе на близо двумесечен връх от 2.391%.
Лихвата по 10-годишните японски държавни облигации първоначално достигна 0.105% днес, което бе най-високото й ниво
от февруари насам.
Повишението обаче накара Централната банка на Япония да се намеси и тя свали лихвата до 0.085%. Центалната банка
предложи да закупи неограничено количество 10-годишни държавни ценни книжа, за да ограничи лихвата.
При валутите еврото остана почти без промяна на ниво от 1.1412 спрямо долара, след като вчера поскъпна с 0.6%.
Изнесените вчера по-слаби от очакваните данни за заетостта в частния сектор в САЩ натежаха над щатската валута.
Доларът поскъпна с 0.5%, до 113.740 спрямо йената, след като програмата за изкупуване на облигации от страна на
централната банка отслаби японската валута. Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница
от шест други основни валути, нарасна леко до 95.930 пункта.
Активността на пазарите бе ограничена преди очакваните по-късно днес данни за неселскостопанската заетост в САЩ.
Цените на петрола днес се понижават, след като резкият, но краткотраен импулс, който получиха след по-големия от
очаквания спад в резервите на САЩ, отслабна.
Щатският лек суров петрол и петролът от сорта брент поевтиняха с по 1.4%, до 44.88 и 47.45 долара за барел, респективно.
Златото и среброто продължават да се обзеценяват, като по-високите лихви по държавния дълг на САЩ намаляват
привлекателността на скъпоценните метали.
Златото губи 0.4% от стойността си, до 1 219.97 долара за тройунция. Среброто поевтинява с 1.1%, до 15.86 долара за
тройунция, след като за кратко падна до 14.86 долара.
Econ.bg
√ Тръмп: САЩ няма да използват енергетиката като средство за натиск
В публикувани вчера от Белия дом части от речта на президента, която той ще произнесе на форума, се казва също,
че ще отправи предупреждение към Запада, че е в опасност, ако не покаже повече решимост
САЩ никога няма да използват енергийния сектор като средство за оказване на натиск. Това заяви американският
президент Доналд Тръмп по време на откриването на срещата лидерите от инициативата „Три морета“, включваща
страните между Балтийско, Черно и Адриатическо море.
„САЩ никога няма да използват енергетиката, за да принуждават вашите страни и ние не можем да позволим други да го
правят. Не искаме да съществува монопол“ в тази област, посочи той, цитиран от АФП.
Тръмп заяви, че би искал Вашингтон да развие контактите си със страните от инициативата. „Искаме да укрепим връзките
с вашия регион“, каза държавният глава и изрази увереност, че той би могъл да играе роля за възстановяването на Европа.
„САЩ подкрепят вашите усилия и са готови да бъдат ваши партньори. Искаме да ви помогнем, ако говорим за енергийни
и други нужди“, посочи Тръмп и гарантира, че Вашингтон ще бъде надежден партньор.
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В публикувани по-рано днес от Белия дом части от речта на президента, която той ще произнесе на форума, се казва също,
че ще отправи предупреждение към Запада, че е в опасност, ако не покаже повече решимост. „Защитата на Запада зависи
не само от средствата, но и от волята на хората да вземат надмощие“, се казва в текста, разпространен от американската
администрация.
„Фундаменталният въпрос на нашето време е дали Западът има волята да оцелее“, цитират още речта на Тръмп.
Той също така ще посочи Полша като пример за държава, която е показала непоколебимост. „Историята на Полша е
историята на хора, които никога не са загубили надежда, които никога не са били пречупени и които никога не са забравили
кои са“, се казва в текста.
Тръмп се очаква да призове Запада да защити своите традиции. „Трябва да работим заедно, за да се противопоставим на
силите, независимо дали идват отвътре или отвън, от юг или от изток и които заплашват с времето да омаловажат тези
(нашите) ценности и да заличат връзката на култура, вяра и традиция, която ни правят това, което сме“, се очаква да каже
президентът.
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