Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
В. Стандарт
√ За и против "клас прослужено време"
Евентуалната отмяна на добавката "клас прослужено време" ще замрази доходите и ще обезлюди пазара на труда, но от
друга гледна точка добавката изкривява пазара на труда и е в ущърб на младите работници. Около тези разнопосочни
позиции спорят от няколко дни работодатели и синдикати.
Коментарите около идеята за отпадане на "клас прослужено време" продължават. Тя беше лансирана миналата седмица
от вицепремиера Валери Симеонов, който подкрепи позицията на работодателите. Според КНСБ обаче класът за
прослужено време е единственият "автоматичен механизъм" за вдигане на доходите и такъв тип бонуси има в големи
компании в редица страни.
Синдикатите предупреждават, че евентуалната отмяна на добавката ще замрази доходите и ще обезлюди пазара на труда.
Според работодателите българският работник е с най-ниска производителност и не може да разчита на високи доходи
само с административни актове.
Добавката за прослужено време е единствената възможност за актуализация на работните заплати и се практикува в
редица европейски държави, каза Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" по БНР, като посочи за пример Франция, Италия,
Испания и дори САЩ. Процентът "прослужено време" е малка добавка към заплатата и няма причина да бъде отменян,
заяви Григорова. И даде пример, че при минимална заплата от 460 лева, при 10 г. трудов стаж добавката е от 27 лв.
месечно.
Според работодателите българската икономика е с най-ниска производителност в ЕС и не може да си позволи по-високи
доходи. Те изтъкват като довод двойното увеличение на заплатите за последните 10 г., което изпреварва темповете на
растеж на икономиката.
Работодателите смятат още, че класът за прослужено време е в ущърб на младите и висококвалифицирани работници.
Освен че дискриминира младите, добавката защитава статуквото, твърди Васил Велев от АИКБ. От там предлагат с
отмяната на класа прослужено време да се направи увеличаване на основните възнаграждения, така че те да включат този
клас. Мотивът на синдикатите "против" е, че така заплатата ще "замръзне".
Заместването на българските с чужди работници, е друг аспект на проблема, очертан от синдикатите. Ваня Григорова
уточни, че натискът от бизнеса е да се "докарат хора отвън, които ще излизат по-евтино на българския работодател".
Така изцяло се прескача пазарният тест и се доставят работници, преди да е пусната обява на българския пазар, за да се
провери дали има такъв работник, който може да заеме свободната позиция, посочи тя. Премахването на добавката за
стаж ще удари работещите бедни, коментира дългогодишният синдикалист и финансист Мика Зайкова пред БНР. Нека в
България да получаваме минимална заплата като в Люксембург и тогава да говорим дали трябва да се махат надбавките.
Това не е прослужено време, а професионален опит и прослужено време. Още прохождащият бизнес в България през 20те години на миналия век е оценил колко е важен професионалният опит за успеха на една фирма, подчерта тя.
Работещите бедни в България са 700 хиляди, те получават минимална работна заплата, плащат си данъците, ако махнем и
класа, ще им намалим доходите със 100-150 лева, поясни Зайкова.
Производителността на труда не зависи само от работника, изтъкна Зайкова като контрааргумент на тезата на бизнеса.
Според нея приносът на работника е по-малък от 20-30% в ръста на производителността. Икономистът Десислава Николова
от Института за пазарна икономика определи като "отживелица от предишния строй" добавката за "прослужено време"
към заплатите. За нея големият проблем с тази добавка е, че от една страна, тя вменява допълнителни ежегодни разходи
на работодателите, без оглед на тяхното финансово състояние, от друга страна - тази добавка поставя в неравностойно
положение по-младите работници. При еднаква работа, която младите работници вършат с един по-възрастен служител,
получават по-малко пари. По този начин те са демотивирани да се представят добре, защото при нормалните пазарни
икономики тези добавки към заплатата зависят само и единствено от атестирането на служителите, т.е. от оценката за
тяхната работа, посочи икономистът.
Дарик
√ Индустрията готова на протест заради клас "прослужено време"
Синдикатите заплашиха управляващите с протести, ако се стигне до премахване на добавката за прослужено време от
заплатите на работещите у нас. Това стана ясно след среща на индустриалните федерации към КНСБ и КТ "Подкрепа" по
1

повод заявката на вицепремиера Валери Симеонов, че подкрепя искането на работодателите да се премахне
допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
Според участниците в срещата това е пореден опит за посегателство върху мизерните доходи на българските работници.
Идеята за отпадане на добавката за прослужено време беше предложена за пореден път от бизнеса през април, когато от
Асоциацията на индустриалния капитал в България обявиха, че ще търсят подкрепа от министъра на икономиката.
Пред Дарик председателят на Асоциацията Васил Велев обясни, че така ще се изравнят правата на работниците, наети по
трудов договор, с тези на държавните служители, както и на по-възрастните служители с по-младите.
Според него единствено в България държавата се намесва административно във формирането на заплащането на труда
чрез допълнително възнаграждение за работниците с повече стаж, които са на трудов договор.
БТВ
√ Служителите на МВР излязоха на нов протест
Те обвиняват министерството в липса на диалог и продължават да настояват на трите си искания
Служители на МВР излязоха на нов протест в София в защита на социалните си искания, след като не се разбраха с
ръководството на ведомството.
Исканията им остават същите – по-високо и справедливо заплащане, нов закон за МВР и летни униформи.
Синдикатите твърдят, че диалог с ръководството на министерството няма.
„Това не може да продължава безкрайно. Ако трябва и нотариално ще поканим [министъра на вътрешните работи
Валентин] Радев да участва в преговорите, него законът го задължава да участва в тях“, каза Илия Кузманов, зам.председател на СФСМВР.
Радев пък смята, че диалог има, но основното искане на полицаите – за увеличение на заплащането, няма как да се случи
веднага.
„Знаем, че заплатите им са ниски и трябва да бъдат увеличени. Не можем да се разберем кога и как – те искат веднага, аз
им казвам, че сега няма как да стане и евентуално ще стане след Нова година“, заяви той.
„Не, не можем да чакаме! Осем години чакаме“, контрира Кузманов.
Междувременно бизнесът реагира остро на недоволството на полицаите.
„По численост на служители в МВР сме на първо място в целия свят. Къде са тези хора? Очевидно много от тях са зад
храстите да дебнат нарушители по пътищата, вместо да се сложат камери“, коментира Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ).
„Сигурността навсякъде в Европа и света е скъпо нещо. Трябва да се стремим към по-добра сигурност. Ние твърдим, че в
момента сигурността не е добра, но въпросът е къде са причините. Според г-н Велев са в служителите на МВР, според нас
са в ръководството на министерството“, каза Кузманов.
Третото условие на синдикатите – летни униформи и възстановяване на разходите за купени с лични средства дрехи, беше
частично изпълнено. За униформи и кубинки бяха отпуснати спешни средства от бюджета. Конкурсът вече е приключил,
установи проверката на bTV.
Собственичката на фирмата, която ще изработи кубинките, научи от екипа ни, че те са спечелили обществената поръчка.
Донякъде това е обяснимо, тъй като конкурсът е приключил преди четири дни. Офертата е на стойност 104 хил. лева.
Срокът за изработката е шест месеца. Ако процедурата се обжалва обаче, той ще се удължи.
Старозагорска фирма пък е спечелила конкурса за изготвянето на зимни и летни униформи за полицаите. Според
управителката на фирмата резултатите от конкурса не са окончателни, защото тече десетдневен срок на обжалването им.
Освен дрехи с лични средства, 70% от полицаите работели и с лична техника, отбелязват още синдикатите.
Последният протест на служителите на реда беше на празника на МВР 5 юли, пред Народното събрание. Следващият ще
бъде на 20 юли във Варна. Следват Добрич, Гоце Делчев, Бургас, Благоевград и Перник.
Преди кулминацията на честванията на 180-годишнината от рождението на Васил Левски в Карлово държавният глава
Румен Радев коментира недоволството на служителите на МВР, като нарече протестите им справедливи и изрази надежда,
че проблемите им ще бъдат решени.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ България е изнасяла за ЕС по-малко през април, но е внасяла повече
В същото време търговията със страни извън ЕС се увеличава
През април България е изнесла стоки на стойност малко над 2 млрд. евро, което е със 7,6% повече спрямо предишната
година и е внесла такива за 2,4 млрд. евро, което е повишение с 16,8% на годишна база, показват данните за външната
търговия на България през април на Българската народна банка (БНБ).
През първите четири месеца от годината износът на страната нараства с 13% в сравнение със същия период на 2016 г.,
достигайки общо 8,2 млрд. евро.
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През четирите месеца до април се забелязва най-голям годишен ръст на износа на енергийни ресурси – с 54%. Износът на
потребителски стоки се увеличава с 4,2% на годишна база, на суровини и материали с 13,8%, а на инвестиционни стоки с
9,3%. Общо износът на неенергийни стоки се повишава с 9,6% в сравнение с първите четири месеца на миналата година.
Данните по държави показват, че износът за Европейския съюз (ЕС) се понижава с 1,3% през април спрямо година по-рано,
като в абсолютна стойност изнесените стоки намаляват със 17,1 млн. евро. През първите четири месеца износът нараства
с 4,6% на годишна база, като относителният дял на изнесените за ЕС стоки е 64,8% от общия износ.
С най-много намалява износът за Холандия (-16,5%), следвана от Румъния (-10,6%) и Франция (-9,4%). Спад се отчита още
при изнесените стоки за Италия и Великобритания. В периода между януари и април с най-много нараства износът за
Белгия – с 94,5% спрямо 2016 г.
Износът за държавите извън ЕС нараства с 28,3% през април спрямо година по-рано. За четирите месеца от началото на
година ръстът е с 22,1% в сравнение с 2016 г. до 2,8 млрд.
Внос
Вносът през април се увеличава с 16,8% на годишна база до 2,4 млрд. евро. През първите четири месеца увеличението е с
19,9% до 9,5 млрд. евро, показват данните на БНБ.
Между януари и април с най-много се увеличава вносът на енергийни продукти – с 68,5%. Внесените потребителски стоки
нарастват с 9,8% за четирите месеца до април, при суровините и материалите ръстът е с 16,7%, а при инвестиционните
стоки – с 13,1%.
През април вносът за страни от Европейския съюз (ЕС) се увеличава с 3,6%, като най-голям е ръстът от Румъния (26,5%),
Испания (15,7%) и Италия (11,6%). Спад се отчита при внесените стоки от Чехия (-17,6%), Австрия (-14,9%) и Франция (13,1%).
Общо от началото на януари до края на април внесените стоки от ЕС са с 9% повече в сравнение с година по-рано.
От държавите извън блока внесените стоки се увеличават с 35,1% през април, благодарение на ръст при Чили, Русия,
Украйна, Швейцария и др. От балканските страни с най-много нараства вносът от Сърбия ( с 42,3%). Намалява вносът само
от Украйна - с 9,4%.
За четирите месеца до април внесените стоки от държави извън ЕС се увеличават с 33,9%.
Cross.bg
√ Привличаме инвестиции към бедните региони
Европейската комисия (ЕК) приканва бедните региони да участват в две нови инициативи за реформи и привличане на
частни инвестиции във високите технологии и модерната индустрия. Целта на Брюксел е по-ефективно да се усвояват
еврофондовете за добавена стойност към икономиките на изоставащите населени места в Европейския съюз, предава БНР.
Еврокомисията се надява с експертна помощ, финансирана от текущите еврофондове, бедните населени места със слаба
икономика да се адаптират по-бързо към глобализацията, да въведат мерки за подобряване на бизнес климата с цел
привличането на инвеститори. За т.нар. „интелигентна специализация" комисарят по регионалната политика Корина Крецу
обясни:
"Някои от тези региони ще работят в партньорство с експерти на Комисията, за да се ускорят иновациите и да се премахнат
пречките пред инвеститорите. Ще се търсят и трансгранични проекти, които са годни за финансиране от банките. Те ще
създадат добавена стойност в приоритетни сектори като големите информационни масиви, биоикономиката,
ефективността на ресурсите, свързаната мобилност или усъвършенстваните технологии за производство".
Планът включва и преквалификация на безработното население. По отношение на иновациите Югозападна и ЮжнаЦентрална България има умерено развитие, докато цялата северна част изобщо изостава. Промяната на подхода вероятно
ще залегне и в условията по следващия 7-годишен бюджет, защото безлихвените субсидии от ЕС може да намалеят за
бедните държави след спирането на британските бюджетни вноски. Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен
допълни:
"Държавите и регионите обикновено очакват да получат безвъзмездни пари от европейския бюджет, за да подобрят
тяхната инфраструктура. Това наистина оказва положително влияние, но не е достатъчно. Много често това традиционно
мислене пренебрегва другите решаващи фактори за икономическия растеж".
Двете пилотни програми започват догодина и всеки регион може да кандидатства по тях.
News.bg
√ Азербайджан проучва газопреносната ни мрежа
Азербайджанската държавна петролна и газова компания СОКАР е готова да проучи техническите и търговски
възможности на преносната система, оперирана от "Булгартрансгаз". Това стана възможно след подписания между
"Булгартрансгаз" ЕАД и СОКАР меморандум за разбирателство, съобщиха от енергийното министерство.
На церемонията присъстваха българският енергиен министър Теменужка Петкова, извънредния и пълномощен посланик
на Република Азербайджан у нас г-жа Наргиз Гурбанова и г-н Мурат Хейдаров - изпълнителният директор на
азербайджанската държавна петролна и газова компания СОКАР Болкан, дъщерна фирма на азербайджанската държавна
нефтена компания СОКАР.
Основна цел на документа е двете страни да проучат възможностите за допълнителни маршрути за доставка на природен
газ, както и за пренос през България до други пазари от Югоизточна Европа.
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От СОКАР изразяват готовност да проучи техническите и търговски възможности на съществуващата преносна система,
оперирана от "Булгартрансгаз" ЕАД, включително и бъдещото й разширение като например с изграждането на
газоразпределителния център "Балкан". С него се дава възможност за транзитиране на допълнителни обеми природен газ
от Южния газов коридор през територията на България до други европейски пазари.
Тези допълнителни количества не включват съществуващите договорени обеми, предвидени да се доставят до България,
съгласно споразумението между СОКАР и "Булгаргаз" ЕАД от септември 2013-та година, както и могат да бъдат алокирани
в бъдеще и са обект на изпълнението на нови проекти за добив.
"Основен приоритет в сектор "Енергетика" за настоящето българско правителство е гарантиране на енергийната сигурност,
както и диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. За неговата реализация разчитаме
в голяма степен на сътрудничеството ни с азербайджанската страна", подчерта министър Петкова пред г-н Хейдаров.
С реализацията на концепцията на правителството за изграждане на газоразпределителен център "Балкан" ще се осигури
възможност за реално функциониращ пазар на природен газ в региона на Югоизточна Европа, допълни Петкова.
Г-н Хейдаров, представител на СОКАР, заяви че страната ни е надежден партньор в енергийната сфера. "България е един
от ключовите участници в Южния газов коридор и надежден партньор в реализацията на алтернативни газови доставки до
Европа от находището "Шах Дениз" в Азербайджан, както и от други потенциални находища, включително от трети страни
производители", подчерта г-н Хейдаров.
В. Стандарт
√ Потреблението движи ръста на икономиката
Основният двигател за растежа на родната икономика през първото тримесечие е вътрешното търсене, показва
индикаторът на икономическата активност в България (ИИА), който се пресмята от Министерството на финансите. Крайното
потребление нараства с 4,3% през първото тримесечие спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НСИ.
Като това се дължи както на увеличените разходи за потребление на домакинствата с 4%, така и на по-високите
правителствени разходи за заплати и издръжка, сочат данните на НСИ. Инвестициите също имаха положителен принос за
нарасналата икономическа активност в страната, в резултат от забавянето в спада на публичните капиталови разходи и
положителната инвестиционна активност в частния сектор. В резултат сезонно изгладените данни показват растеж от 3,5%
на Брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г.
За повишената активност в сградното строителство свидетелстват нарасналият брой издадени разрешителни за строеж на
нови сгради с 21,1%, както и започналото строителство на нови сгради, което отбеляза ръст от 13,3% спрямо първото
тримесечие на 2016 г. Оборотът в търговията на дребно също ускори реалния си растеж, подкрепен от по-високите
продажби на стоки за дълготрайна употреба.
√ SOFIX ще нарасне до 800 пункта
Само за първото полугодие на 2017 г. основният измерител на Българска фондова борса, SOFIX, е добавил 19,6%, с което
се нареди в тройката на растящите пазари в Централна и Източна Европа. Това отбелязват анализаторите на ЕЛАНА
Трейдинг в своя преглед на изминалото полугодие и прогнози до края на 2017 г. Те смятат, че икономическият растеж ще
подкрепя приходите и печалбите на публичните компании, особено на износителите, компаниите от сектора на
недвижимите имоти и финансовите услуги.
„Прогнозираният от началото на годината ръст на SOFIX от 20% вече е достигнат, но пазарът има потенциал за възходящо
движение – дори до 800 пункта за SOFIX до края на 2017 г.", посочва Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в
ЕЛАНА Трейдинг. Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че въпреки силното покачване и високите оценки на акциите
в Европа и САЩ, дългосрочните перспективи пред фондовите пазари остават положителни.
Повишаването на лихвите в САЩ ще продължи, като обаче има осезаема опасност от корекция на големите борси до края
на годината. Затова експертите предупреждават, че през второто полугодие на 2017 г. инвеститорите трябва да се
въздържат от покупки на скъпи американски и европейски акции, а да поддържат кеш, с който да се възползват от пониски цени при евентуална корекция от 10-15%. Засега единствено акциите на петролните компании остават на ниски цени
след своя спад от 20%. Те имат и предимството, че дават добри дивиденти. Прогнозите за дивидентна доходност за
следващите 12 месеца при компании като Royal Dutch Shell, BP и Total варират между 5% и 7% (данни 13.07.2017 г.,
Bloomberg). За петрола анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг очакват по-нисък ценови диапазон до края на 2017 г. от 45–55
долара. Златото остана с минимално движение за първото полугодие, но евентуална корекция на фондовите борси през
второто може да вдигне цената му до 1 400 долара.
Българската икономика ще ускорява ръста, но той ще остане под 4%
Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че българската икономика ще продължава да се възползва от растежа в ЕС. През
2017 г. вече виждаме ефекта от инвестиционната активност в индустрията през последните години и все повече нови
компании ще влагат средства в развитието си. Ръстът на икономиката постепенно ще се ускорява, но през 2017 г. няма да
премине над прага от 4%.
Българските акции ще продължат с резултатите
Индексът SOFIX се покачва стабилно от началото на годината, като през юли вече надхвърли 700 пункта. Само за първото
полугодие на 2017 г. индексът е добавил 19,6%, с което се нареди в тройката на растящите пазари в Централна и Източна
Европа. Тази година около 260 млн. лв. се разпределят като дивиденти за акционерите в български акции, което е със 70%
повече от миналата. Средната доходност за акционерите от настоящия дивидентен сезон отново е около 4%.
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Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че макар прогнозираният от началото на годината ръст от 20% да е вече
достигнат, пазарът има потенциал за възходящо движение – дори до 800 пункта за SOFIX до края на годината.
Компаниите, които показаха добри финансови резултати, ще продължават да са търсени от увеличаващия се паричен поток
към борсата, като техните акции ще поскъпват по-бързо, предвид това че голяма част разпределят и дивиденти.
Европа ще расте, рискове пред САЩ
Забавянето на растежа в САЩ не идва само от процеса на нормализиране на лихвите. Изменението им все още е
незначително, но икономиката навлиза в късния етап на растеж, който ще се характеризира със забавяне на
инвестиционната активност и индустрията. Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че рисковете пред растежа в Европа
са много по-малко, отколкото препятствията пред щатската икономика. Притесненията за инфлация засега остават на заден
план, като Европейската централна банка ще задържи нулевите лихви поне още една година. Политическите рискове в
Европа отслабват, но напрежението между Брюксел и Лондон ще има икономически последици за двете страни, което
постепенно ще се засилва през 2018 г.
Еврото поскъпва и дава шансове на спекулантите
За втората половина на 2017 г. анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг прогнозират ръст на еврото от досегашния диапазон
1.05-1.10 EUR/USD към нивото 1.15-1.16 EUR/USD. Продажба на евро в горния край на диапазона ще бъде спекулативната
сделка на втората половина на годината, но инвеститорите трябва много внимателно да управляват риска. Валутните
трейдъри трябва също да следят внимателно равнището от 1.10 EUR/USD, където е препоръчително да купуват евро преди
тенденцията за нов дълготраен растеж.
Златото може да стигне до 1 400 долара
След минималното движение от 3% през първото полугодие, анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че през втората
половина на 2017 г. ще има промяна в цената на златото, защото на дневен ред стои рискът от корекция на развитите
фондови пазари. Те продължават да поддържат възможността за ниво от 1 400 долара за тройунция до края на годината,
ако видим силно поевтиняване на фондовите пазари. Експертите обръщат внимание, че златото е подходяща застраховка
срещу борсови спадове, като малка част от инвестиционния портфейл може да бъде отделена за акции на златодобивни
компании или борсово търгувани фондове (ETF), представящи такива компании. Данните досега показват, че те растат посилно от златото - за 2016 г. най-големият фонд представляващ акции на златодобивни компании (GDX) е увеличил цената
си с близо 53% в сравнение с ценово изменение на златото за периода от около 10%.
Цената на петрола варира между 45 и 55 долара
Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг ревизират прогнозата си от началото на годината за диапазон от 50 - 60 долара за барел
на по-ниското ниво от 45 – 55 долара. Очакванията са този диапазон да се запази до края на 2018 г., най-вече докато
споразумението на ОПЕК и Русия е в сила. Това, че цената на петрола слиза в по-нисък ценови диапазон, обаче, не значи,
че има тенденция към силно поевтиняване на суровината.
Акциите на петролните компании остават на ниски нива на фона на оскъпяването
Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че дългосрочните перспективи пред фондовите пазари остават положителни
въпреки силното покачване и високите оценки на акциите. Повишаването на лихвите в САЩ ще продължи и има осезаема
опасност от корекция на големите борси до края на годината. Експертите предупреждават, че второто полугодие на 2017
г. не е най-подходящо за покупка на американски и европейски акции, защото те вече са доста скъпи. Евентуална корекция
от 10%-15% може да даде възможност за добри покупки, затова е добре да се поддържа кеш. На този етап, в средата на
2017 г., евтини са акциите на петролните компании, които имат и предимството, че дават и добри дивиденти. Например,
прогнозите за дивидентна доходност за следващите 12 месеца при компании като Royal Dutch Shell, BP и Total варират
между 5% и 7% (данни 13.07.2017 г., Bloomberg).
Dnes.bg
√ Ще загуби ли България европарите за земеделие?
Държавата да се намеси, за да не се стига до продажба на земи
Трябва да намерим баланс между националните интереси и покриването на европейските изисквания, защото като част
от ЕС, страната ни безспорно трябва да спазва определени правила, свързани със свободно движение на капитали, стоки
и услуги. Това коментира Петя Ставрева от ПП "Обединени земеделци" в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
По думите й ако страната ни не промени законодателството, може да ни бъде наложена финансова санкция, която ще
бъде в ущърб на земеделските производители, тъй като средствата ще бъдат взети от земеделските фондове, предвидени
за подкрепа на българските фермери.
„За мен компромисният вариант е чрез регулации, които на национално ниво могат да защитят българския интерес, т.е
когато чужди граждани закупуват българска земя дългосрочно, те да поемат ангажимент тя да бъде обработвана и да
бъдат спазвани екологичните практики“ посочи Ставрева.
Според нея първото най-важно нещо е държавата да стимулира българските собственици на земя да я обработват сами,
за да не се стига до продажби.
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В. Сега
√ Поне 300 млн. лв. ще струва на общините да въведат новата методика за такса смет
Очаква се шоково поскъпване на налога в крайните квартали на София и в големите градове
Най-малко 300 млн. лв. ще струва на общините въвеждането от 1 януари 2019 г. на новата методика за определяне на такса
смет чрез измерване на количеството изхвърлен от домакинствата боклук. Това прогнозира вчера пред БНР финансистът
Любомир Дацов, който е и бивш общински съветник в София. Според него правителството през следващата година трябва
да задели от държавния бюджет някакъв фонд, който да подпомогне финансово кметовете.
Коментарът на Дацов е по повод на внесения от Министерския съвет в парламента проект за промени в Закона за местните
данъци и такси. Най-големи затруднения - и финансови, и организационни - ще създаде измерването на индивидуалните
отпадъци на домакинствата с торби. Проектозаконът предвижда, като един от вариантите за плащане, собствениците на
имоти да купуват всяка година определен минимален брой торби. Общините ще трябва да построят пунктове пред
жилищата, където да се събират торбите, както и специализирани места, където те да бъдат извозвани. Тези места трябва
да бъдат оборудвани с електронни измервателни системи. Такива измервателни системи трябва да имат и самите
боклукчийски коли, обясни Дацов. Според един от възможните методи самите торби също трябва да имат електронна
маркировка.
Масово се очаква общинските съвети да одобрят за основа на определяне на такса смет предлагания по-прост и не толкова
скъп метод - брой ползватели на услугата в имота, т.е. броя на живеещите в него. Според Дацов този вариант ще бъде
предпочетен в малките градове, където е по-трудно да се намери финансиране за внедряване на новата методика за такса
смет. Той ще бъде по-удобен и за градските квартали с многоетажни блокове. Както в. "Сега" писа вчера, това ще доведе
до нов административен тормоз за хората, тъй като те ще трябва лично да декларират в общините колко души обитават
всеки имот.
Най-лесно ще бъде организиран процесът за фирмите, за които е предвидено да поръчват на общината необходимия брой
контейнери с определена вместимост и честота на извозване. Бизнесът е и най-големият печеливш от промяната, тъй като
в момента той дава близо 70% от постъпленията на такса смет заради високите данъчни оценки на имотите си. Налогът ще
стане по-справедлив и за собствениците на жилища в централните райони на големите градове.
На редица места в страната обаче такса смет ще поскъпне шоково след промяната, заяви Любимир Дацов. Той прогнозира
увеличение на налога с поне 30-40% в крайните квартали на София и в големите градове. Предвижданият първоначален
вариант да се даде 5-годишен преходен период за постепенно повишаване на такса смет отпадна от законопроекта.
Мотивът бе, че по този начин общините ще бъдат възпрепятствани да съберат необходимите инвестиции, за да въведат
количественото измерване на битовите отпадъци.
Economic.bg
√ Радев сезира Конституционния съд за СЕТА Президентът иска максимален консенсус относно търговското
споразумение
Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане за задължително тълкуване на разпоредби от
Конституцията по повод Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и
неговите държави членки (СЕТА), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Като международен договор СЕТА е споразумение със смесен характер и включва въпроси от изключителната
компетентност на ЕС, от националната компетентност на държавите членки и от споделената компетентност между ЕС и
държавите членки. СЕТА засяга практически всички сфери на обществения живот, което налага гражданите и институциите
да имат яснота за естеството на такива споразумения и мястото им в българския конституционен модел. Ратифицирането
на такива споразумения, които предопределят развитието на държавата в дългосрочна перспектива, следва да става с
максимален консенсус.
Искането е за тълкуване на разпоредбите на Конституцията, свързани с условията за ратифицирането и действието на
такива смесени международни договори (чл. 5, ал. 4 и чл. 85, ал. 1, т. 9), участието на Република България в ЕС (чл. 4, ал. 3)
и икономическото развитие на държавата (чл. 19 и чл. 20).
Тълкуването на тези разпоредби има важно значение за националната правна система и за участието на Република
България в изграждането и развитието на ЕС. То ще допринесе България да се утвърди като предвидим партньор в
международните отношения. Разкриването на точния смисъл на конституционните разпоредби ще има значение и в
бъдеще при сключването на подобни споразумения, свързани с членството на страната ни в ЕС.
Изложените съображения мотивират държавния глава да упражни правомощието си и да сезира Конституционния съд
като пазител на върховенството на Конституцията.
Profit.bg
√ Акциите в Азия и суровините поскъпват
Доларът остава в отбранителна позиция днес - на фона на очакванията на инвеститорите, че затягането на паричната
политика в САЩ ще става бавно. В същото време опитмизмът по отношение на китайската икономика подкрепи акциите
на азиатските компании и суровините.
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Щатската валута се търгува близо до многомесечни дъна, след като провалът на усилията на републиканците за приемане
на законодателни промени в здравеопазването нанесе удар по способността на президента Доналд Тръмп да прокара
обещаните данъчни облекчения и разходи за инфраструктура.
Намалените перспективи за фискални разходи бяха добре дошли за облигациите, особено на фона на ниската инфлация и
понижения риск от това Федералният резерв да премахва стимулите си по-агресивно.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации се понижи до 2.27% и губи 12 базисни пункта за малко повече от
седмица.
Това, от своя страна, обезцени долара, като доларовият индекс записа най-ниското си ниво от септември насам. Индексът
бележи лек ръст днес - до 94.735 пункта, но въпреки това губи над 7% от началото на годината.
Еврото се търгува на ниво от 1.1543 спрямо долара, след като преди това достигна 14-месечен връх от 1.1583.
Инвеститорите обаче са предпазливи по отношение на прекаленото оскъпяване на еврото, на фона на предстоящата среща
на Европейската централна банка утре.
Доларът също така падна до двегодишно дъно спрямо австралийския долар и до едногодишен минимум спрямо
швейцарския франк.
Загубите бяха по-ограничени спрямо йената. Щатската валута се търгува срещу 112.00 йени днес, нараствайки от
достигнатото дъно от 111.685.
В Азия инвеститорските нагласи бяха подкрепени от поредицата добри икономически новини от Китай. Азиатскотихоокеанският индекс на MSCI нараства с 0.4%, до най-високото си ниво от април 2015 г.
Шанхайският индекс на сините чипове CSI300 нарасна с 1%, доближавайки се до 18-месечния си връх, докато
австралийският основен индекс добави 0.6%. По-скъпата йена ограничи ръста на японския индекс Nikkei до 0.1%.
Индексите на Уолстрийт приключиха вчерашната сесия разнопосочно. Dow Jones се понижи с 0.25%, докато S&P 500 добави
минималните 0.06%, а Nasdaq нарасна с 0.47%.
Понижението при долара и оптимизма по отношение на Китай подкрепиха суровините, като всичко - от медта до желязната
руда, поскъпва. Златото добави още 0.1% към цената си, до 1.243.36 за тройунция.
Цената на щатския лек суров петрол се понижава с 18 цента, до 46.22 долара за барел, долкато петролът от сорта брент
губи 17 цента, до 48.67 долара за барел.
Money.bg
√ Доларът достигна 10-месечно дъно след провал за Тръмп
Щaтcĸият дoлap пoтънa дo 10-мeceчнo дънo cpeщy ĸoшницaтa oт ocнoвнитe вaлyти във втopниĸ, cлeд пopeдният пpoвaл нa
пpeзидeнтa Дoнaлд Tpъмп дa oтмeни въвeдeния oт пpeдшecтвeниĸa мy в Бeлия дoм Оbаmасаrе и пpoĸapвaнeтo нa пpoмянa
в здpaвeoпaзвaнeтo нa aмepиĸaнцитe.
Haй-гoлям pъcт oтчeтe aвcтpaлийcĸия дoлapa, пoдcĸaчaйĸи c 1.5% дo 2-гoдишeн вpъx.
Taзи cyтpин oщe двaмa peпyблиĸaнcĸи ceнaтopa - Джepи Mopaн и Maйĸ Лий, oбявиxa, чe нямa дa пoдĸpeпят пpoeĸтa нa
нoв зaĸoн зa здpaвeoпaзвaнeтo, ocтaвяйĸи възмoжнocттa тoй дa бъдe пpиeт oщe пo-нeяcнa.
"Aĸo зaĸoнът нe минe, нямa дa имa дocтaтъчнo cpeдcтвa, зa дa бъдaт пpoĸapaни нaмaлeниятa в дaнъцитe", oбяcни
взaимoвpъзĸaтa Бapт Уaĸaбaши, мeниджъp в Ѕtаtе Ѕtrееt пpeд Rеutеrѕ.
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