Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АОБР
√ ПИСМО ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (АОБР) ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,
По повод на разпространените в медиите намерения на МТСП за административно налагане на прагове за МОД за 2018 г.,
мотивирани с отказа на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за втора поредна година за
водене на преговори, припомняме отново, че:
1. МОД, определяни по заемани длъжности и икономически дейности, са регулация, която не се прилага в нито една
държава членка на ЕС.
2. Реалното административно увеличение на МОД за 2017 г. възлиза на 2.5%, въпреки че не бе приложено
административно увеличаване по реда на чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО. В същото време за първото полугодие на 2017 г. ръстът
на средния осигурителен доход е над 6%, а приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10% при съпоставими
условия. Това още веднъж и категорично доказва ненужността на МОД, а за вредата от тях сме представяли нееднократно
аргументи.
3. Още в началото на т. г. АОБР обяви приоритети, сред които централно място заема ратифицирането на Конвенция 131
на МОТ, приемането на механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и законодателни промени за
премахване на МОД.
4. Прегледът на промените в т. нар. „специфични препоръки за страната“ от последните години показва също, че ЕК също
не подкрепя определянето на МОД по длъжности и икономически дейности.
5. Следва да се отчете и откритата процедура срещу Република България по т. нар. прекомерни макроикономически
дисбаланси на ЕК (excessive macroeconomic disbalances), конкретно прекомерният ръст на показателя за т. нар. единични
разходи на труд (Unit labor cost) и нарастването на данъчната и осигурителна тежест върху заетостта и работните места.
6. Налице е и втвърдяване на диалога и позициите, дори по определянето на механизъм за МРЗ, като на практика се
отклонява предложеното от нас пряко прилагане на принципите, на икономическите и социални фактори, регламентирани
в Конвенция 131 преди нейната ратификация.
При тези условия и след липсата на каквато и да е готовност за промяна при определянето на МОД, напълно очаквана е и
липсата на промяна в позицията на АОБР по преговорите за МОД за 2018 г. В тази връзка считаме за необходимо МТСП да
насърчава многократно подкрепеното от работодателските организации основно колективно трудово договаряне на
фирмено и браншово ниво, вместо да се тиражират в медиите намерения за административно налагане на нови нива на
МОД за 2018 г., при това без предварителен анализ, идентифицирана потребност и свързани последици. Също така е
налице пълен контраст с високо оценените от нас усилия на правителството за намаляване на административната тежест,
намеса в икономиката и необходимостта от реформиране на анахроничното и негъвкаво трудово законодателство.
В заключение считаме, че нагнетяването на напрежение в индустриалните отношения може да принуди много браншови
организации и предприятия да преосмислят своите позиции в социалния диалог. Ние бихме предпочели диалогът да не
се води през медиите, да не се неглижират аргументите ни и да не се игнорират фактите, а да се предприемат
допълнителни мерки, в т.ч. на промени в трудовото и осигурително законодателство за повишаване на мотивацията на
работодателите и осигурените лица, на ефективността на контрола и противодействие на недекларирания труд, а не
защита на една остаряла и неадекватна практика, каквато е административното определяне на прагове за МОД.
Novini.bg
√ Бизнесът отново излезе с позиция против минималните осигурителни прагове
Работодателите отново излизат с позиция против минималните осигурителни доходи. Според бизнеса административното
определяне на праговете е остаряла и неадекватна практика. Позицията е заявена в писмо до министър Бисер Петков по
повод на разпространените в медиите намерения на социалното министерство за административно налагане на прагове
за МОД за 2018 г., мотивирани с отказа на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за втора
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поредна година за водене на преговори, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Минималните
осигурителни доходи /МОД/, определяни по заемани длъжности и икономически дейности, са регулация, която не се
прилага в нито една държава членка на ЕС, отбелязват от бизнеса. В писмото се посочва, че реалното административно
увеличение на МОД за 2017 г. възлиза на 2.5 на сто. В същото време за първото полугодие на 2017 г. ръстът на средния
осигурителен доход е над 6 на сто, а приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10 на сто при съпоставими условия.
Това още веднъж и категорично доказва ненужността на МОД, а за вредата от тях сме представяли нееднократно
аргументи, заявяват от бизнеса. От АОБР припомнят заявените още в началото на тази година искания за ратифициране на
Конвенция 131 на МОТ, приемането на механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и законодателни
промени за премахване на МОД. Според бизнеса прегледът на промените в т. нар. "специфични препоръки за страната"
от последните години показва , че ЕК също не подкрепя определянето на МОД по длъжности и икономически дейности.
Работодателите отбелязват, че при сегашните условия и след липсата на каквато и да е готовност за промяна при
определянето на МОД, напълно очаквана е и липсата на промяна в позицията на АОБР по преговорите за МОД за 2018 г.
Те смятат за необходимо МТСП да насърчава многократно подкрепеното от работодателските организации основно
колективно трудово договаряне на фирмено и браншово ниво, вместо да се тиражират в медиите намерения за
административно налагане на нови нива на МОД за 2018 година. Нагнетяването на напрежение в индустриалните
отношения може да принуди много браншови организации и предприятия да преосмислят своите позиции в социалния
диалог, заявяват работодателите.
Икономист
√ РАБОТОДАТЕЛИТЕ: НАГНЕТЯВА СЕ НАПРЕЖЕНИЕ ЗАРАДИ ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАГОВЕ
Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати писмо до социалния министър
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до министъра на труда и социалната
политика Бисер Петков с уверение, че се нагнетява напрежение с намерението на МТСП за административно налагане на
прагове за минималните осигурителни доходи (МОД) за 2018 г., съобщи БГНЕС. Работодателите се аргументират с това, че
МОД, определяни по заемани длъжности и икономически дейности, са регулация, която не се прилага в нито една държава
членка на ЕС.
Реалното административно увеличение на МОД за 2017 г. възлиза на 2,5%, въпреки че не бе приложено административно
увеличаване по реда на чл. 6, ал. 2, т. 3 на КСО. В същото време за първото полугодие на 2017 г. ръстът на средния
осигурителен доход е над 6%, а приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10% при съпоставими условия. Това още
веднъж и категорично доказва ненужността на МОД, а за вредата от тях сме представяли нееднократно аргументи, пишат
работодателите.
Представителите на бизнеса напомнят, че още в началото на т. г. АОБР обяви приоритети, сред които централно място
заема ратифицирането на Конвенция 131 на МОТ, приемането на механизъм за определяне на минималната работна
заплата (МРЗ) и законодателни промени за премахване на МОД. Те твърдят, че промените в т. нар. „специфични препоръки
за страната“ от последните години показва също, че ЕК също не подкрепя определянето на МОД по длъжности и
икономически дейности. АОБР подчертават, че е налице втвърдяване на диалога и позициите, дори по определянето на
механизъм за МРЗ, като на практика се отклонява предложеното от нас пряко прилагане на принципите, на
икономическите и социални фактори, регламентирани в Конвенция 131 преди нейната ратификация. При тези условия и
след липсата на каквато и да е готовност за промяна при определянето на МОД, напълно очаквана е и липсата на промяна
в позицията на АОБР по преговорите за МОД за 2018 г.
"В тази връзка считаме за необходимо МТСП да насърчава многократно подкрепеното от работодателските организации
основно колективно трудово договаряне на фирмено и браншово ниво, вместо да се тиражират в медиите намерения за
административно налагане на нови нива на МОД за 2018 г., при това без предварителен анализ, идентифицирана
потребност и свързани последици. Също така е налице пълен контраст с високо оценените от нас усилия на правителството
за намаляване на административната тежест, намеса в икономиката и необходимостта от реформиране на анахроничното
и негъвкаво трудово законодателство", пишат работодателите до социалния министър.
Те заключават, че нагнетяването на напрежение в индустриалните отношения може да принуди много браншови
организации и предприятия да преосмислят своите позиции в социалния диалог. Ние бихме предпочели диалогът да не
се води през медиите, да не се неглижират аргументите ни и да не се игнорират фактите, а да се предприемат
допълнителни мерки, в т.ч. на промени в трудовото и осигурително законодателство за повишаване на мотивацията на
работодателите и осигурените лица, на ефективността на контрола и противодействие на недекларирания труд, а не
защита на една остаряла и неадекватна практика, каквато е административното определяне на прагове за МОД, се казва
в писмото.
standartnews.com
√ Работодателите: Нагнетява се напрежение заради минималните прагове
И четирите национално представени работодателски организации отказват да водят преговори за определяне на
минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности.
Според тях това е остаряла регулация, която не се прилага в нито една държава от ЕС и вече повече вреди на икономиката,
отколкото помага за нейното изсветляване. Това става ясно от писмо на Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР), в която влизат АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП, до социалния министър Бисер Петков.
2

В него се казва, че се нагнетява напрежение с намерението на социалното ведоство за административно налагане на
прагове за минималните осигурителни доходи за 2018 г.
Миналата седмица министър Петков коментира, че работодателите не желаят да преговарят, за разлика от синдикатите, и
поради това той ще вдигне административно праговете. Бизнесът смята, че подобни изказвания нагнетяват напрежение в
индустриалните отношения и може да принудят много браншови организации и предприятия да преосмислят като цяло
своите позиции в социалния диалог.
Ние бихме предпочели диалогът да не се води през медиите, да не се неглижират аргументите ни и да не се игнорират
фактите, а да се предприемат допълнителни мерки, в т.ч. на промени в трудовото и осигурително законодателство за
повишаване на мотивацията на работодателите и осигурените лица, на ефективността на контрола и противодействие на
недекларирания труд, а не защита на една остаряла и неадекватна практика, каквато е административното определяне на
прагове за МОД, се казва в писмото на работодателите.
19 MIN.BG
√ Бизнесът против минималните осигурителни доходи
Бизнесът излезе с позиция против минималните осигурителни доходи. Според бизнеса административното определяне на
праговете е остаряла и неадекватна практика.
Позицията е заявена в писмо до министър Бисер Петков по повод на разпространените в медиите намерения на
социалното министерство за административно налагане на прагове за МОД за 2018 г. Те бяха мотивирани с отказа на
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за втора поредна година за водене на преговори,
съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Преговорите между бизнес и синдикати бяха насрочени от вчера до края на седмицата, но след като работодателите
отново отказаха участие в срещата, на нея не отидоха и синдикатите.
Ако диалогът не се състои, за поредна година ще се наложи министърът на труда да определи служебно повишението на
тези прагове с процент среден на вече договорените такива.
Минималните осигурителни доходи /МОД/, определяни по заемани длъжности и икономически дейности, са регулация,
която не се прилага в нито една държава членка на ЕС, отбелязват от бизнеса. В писмото се посочва, че реалното
административно увеличение на МОД за 2017 г. възлиза на 2.5 на сто. В същото време за първото полугодие на 2017 г.
ръстът на средния осигурителен доход е над 6 на сто, а приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10 на сто при
съпоставими условия, аргументират се работодателите.
Според тях това още веднъж и категорично доказва ненужността на МОД, а за вредата от тях те са представяли
нееднократно аргументи.
От АОБР припомнят заявените още в началото на тази година искания за ратифициране на Конвенция 131 на МОТ,
приемането на механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и законодателни промени за премахване
на МОД.
Според бизнеса прегледът на промените в т. нар. "специфични препоръки за страната" от последните години показва , че
ЕК също не подкрепя определянето на МОД по длъжности и икономически дейности.
Работодателите отбелязват, че при сегашните условия и след липсата на каквато и да е готовност за промяна при
определянето на МОД, напълно очаквана е и липсата на промяна в позицията на АОБР по преговорите за МОД за 2018 г.
Те смятат за необходимо МТСП да насърчава многократно подкрепеното от работодателските организации основно
колективно трудово договаряне на фирмено и браншово ниво, вместо да се тиражират в медиите намерения за
административно налагане на нови нива на МОД за 2018 година. Нагнетяването на напрежение в индустриалните
отношения може да принуди много браншови организации и предприятия да преосмислят своите позиции в социалния
диалог, заявяват работодателите.
pariteni.bg
√ Работодателите няма да преговарят за осигурителните прагове
Социалният министър обяви, че при тези условия ще увеличи административно МОД
И четирите национално представени работодателски организации отказват да водят преговори за определяне на
минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности.
Според тях това е остаряла регулация, която не се прилага в нито една държава от ЕС и вече повече вреди на икономиката,
отколкото помага за нейното изсветляване.
Работодателите излизат с позиция, тъй като миналата седмица министърът на труда и социалната политика Бисер Петков
коментира, че те не желаят да преговарят, за разлика от синдикатите, и поради това той ще вдигне административно
праговете.
Бизнесът смята, че подобни изказвания нагнетяват напрежение в индустриалните отношения и може да принудят много
браншови организации и предприятия да преосмислят като цяло своите позиции в социалния диалог.
Ние бихме предпочели диалогът да не се води през медиите, да не се неглижират аргументите ни и да не се игнорират
фактите, а да се предприемат допълнителни мерки, в т.ч. на промени в трудовото и осигурително законодателство за
повишаване на мотивацията на работодателите и осигурените лица, на ефективността на контрола и противодействие на
недекларирания труд, а не защита на една остаряла и неадекватна практика, каквато е административното определяне на
прагове за МОД, се казва в позицията на работодателите.
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Припомняме, че по същото време миналата година ситуацията бе същата. Синдикатите бяха готови да преговарят, защото
искат увеличение на праговете и не се интересуват от ефекта върху бизнеса.
Работодателите от своя срана не желаят вдигане на осигуровките, без какъвто и да е анализ, поради което миналата година
не участваха в преговорите. Тогава социалният министър Зорница Русинова, която сега е заместник на Петков, обеща на
бизнеса да се работи по нов механизъм, който вече трябваше да изготвен.
При тези условия и след липсата на каквато и да е готовност за промяна при определянето на МОД, напълно очаквана е и
липсата на промяна в позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по преговорите за
МОД за 2018 г.
В тази връзка считаме за необходимо МТСП да насърчава многократно подкрепеното от работодателските организации
основно колективно трудово договаряне на фирмено и браншово ниво, вместо да се тиражират в медиите намерения за
административно налагане на нови нива на МОД за 2018 г., при това без предварителен анализ, идентифицирана
потребност и свързани последици.
Също така е налице пълен контраст с високо оценените от нас усилия на правителството за намаляване на
административната тежест, намеса в икономиката и необходимостта от реформиране на анахроничното и негъвкаво
трудово законодателство, се казва в позицията.
econ.bg
√ Бизнесът не вижда смисъл в осигурителните прагове
До утре (б.р. – днес) трябва да приключат преговорите между бизнеса и синдикатите за размера на минималните
осигурителни вноски по браншове и професии, които да действат през 2018 г.
Съществуването на минимални осигурителни прагове няма смисъл - и без тях осигурителните вноски нарастват с 6%, а
приходите от тях - с над 10%. Това пишат до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков четирите национално
представителни работодателски организации - Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Българската
стопанска камара, търговско-промишлената палата и Асоциацията на индустриалния капитал.
Те предупреждават, че административното определяне на праговете от министъра ще е в разрез с политиката на
правителството за намаляване на административната тежест.
До утре трябва да приключат преговорите между бизнеса и синдикатите за размера на минималните осигурителни вноски
по браншове и професии, които да действат през 2018 г. Работодателите не участват в преговорите за втора година поред,
защото смятат, че това е стара и неадекватна регулация, която не се прилага другаде в ЕС.
Повод за днешната реакция на бизнеса е предупреждението на министър Петков, направено чрез медиите, че при провал
на преговорите, праговете ще бъдат определени административно.
Налице е пълен контраст с високо оценените от нас усилия на правителството за намаляване на административната тежест,
намеса в икономиката и необходимостта от реформиране на анахроничното и негъвкаво трудово законодателство, пишат
работодателските организации.
"Считаме, че нагнетяването на напрежение в индустриалните отношения може да принуди много браншови организации
и предприятия да преосмислят своите позиции в социалния диалог. Ние бихме предпочели диалогът да не се води през
медиите, да не се неглижират аргументите ни и да не се игнорират фактите, а да се предприемат допълнителни мерки, в
т.ч. на промени в трудовото и осигурително законодателство за повишаване на мотивацията на работодателите и
осигурените, на ефективността на контрола и противодействие на недекларирания труд, а не защита на една остаряла и
неадекватна практика", се казва в позицията на бизнес сдруженията.
Те настояват да се продължи с преговори по механизма за определяне на минимална заплата.
Осигурителните прагове бяха въведени от кабинета "Сакскобургготски" с идеята да се намали сивият сектор в икономиката
и да се намали укриването на осигуровки. Те се определят в преговори между работодателите и синдикатите по браншове,
като се е случвало при неблагоприятни условия дори да бъдат намалявани. В секторите, в които не е постигнато съгласие,
административно се налага повишение със средния договорен процент.

Важни обществено-икономически и политически теми
Дума
√ 13% ръст на приходите от туризъм
До края на годината очакваме ръст на туризма между 7 и 10 на сто в сравнение с 2016 година и ще бъдат реализирани
повече от 5 700 000 нощувки, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова. Според данните през първите шест
месеца в държавната хазна са постъпили над 2 милиарда и 400 милиона лева приходи, което с 13 на сто повече от
предходната година.
По оценка на големи туристически компании България все повече се превръща в дестинация, предлагаща качествен
туризъм, вместо ниско тарифни услуги. Някои от тях са изразили намерения да изграждат петзвездни хотели у нас.
"Необходимо е да се определи статутът на нашите национални курорти, както и дейностите, които могат да се извършват
в тях. Да се разграничат местата за семейна почивка, за културно-исторически туризъм или на съчетание от двете, на парти
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дестинации и друг вид отдих", каза Ангелкова. До края на годината у нас ще бъдат разкрити 11 винено-кулинарни
маршрута, което е в резултат на високия интерес на чуждите туристи към вътрешността на страната ни.
Банкеръ Weekly
√ Олекотяват още административната тежест
Най-неочаквано през август, когато сме свикнали държавните ведомства да опустяват, в портала за обществени
консултации на Министерския съвет се появиха няколко предложения за намаляване на административната тежест. При
това този път не става дума за до болка познатите ни бланкетни фрази и гръмки обещания, а за съвсем конкретни, бързи
и значими мерки.
Един от проектите например е за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за
деца. На пръв поглед този норматив не е свързан с бизнеса или някоя друга икономическа дейност, която предполага
купища документи, но се оказва, че дори в социалната сфера е бъкано с бюрократични недомислици. Поради което сега
се предлага да отпадне изискването за представяне на някои удостоверения на хартиен носител. Идеята е занапред да не
се налага да носим удостоверение за раждане при подаване на заявление за получаване на еднократна помощ за раждане
на дете, за отглеждане на близнаци, за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, за месечни помощи за
отглеждане на дете до завършване на средно образование и т.н. Колкото и налудничаво да звучи, сега във всички тези
случаи родителите трябва да предоставят на чиновниците акт за раждане, който до известна степен самите те са издали.
По същия начин ще отпадне нуждата от копие от актове за раждане или удостоверение за семейно положение при
подаване на заявление за издаване на документ за безплатно пътуване на многодетни майки. За получаване на
съответните месечни помощи за децата няма да се изисква и копие от влязло в сила решение на съда за развод между
съпрузите.
С друг проект пък се предлага изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. С
поправките ще отпаднат следните изискуеми документи за получаване на еднократна помощ за превенция на
изоставянето, за реинтеграция на дете, за отглеждане на дете от семейство на роднини и близки и за дете, настанено в
приемно семейство: копие от акта за раждане, заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или решение
на съда за настаняване на детето. Ще бъде премахнато и изискването кандидатите за приемни родители да представят
документ, удостоверяващ, че не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане.
Предлага се също замяна на молбата декларация със заявление в съответствие с разпоредбите на
Административнопроцесуалния кодекс, който забранява гражданите да се "молят" на чиновниците за изпълнението на
услуги.
√ Лошото в добрите данни за икономиката
Как заетостта стигна рекордни нива и голям ли е наистина ръста на БВП?
Интересни данни излязоха от Националния статистически институт тези дни. За второто тримесечие на годината
коефициентът на заетостта на населението от 15 до 64 години отбелязал сериозен ръст - 3.5 пункта, и вече стигал 67.2
процента. Това даде повод на някои хора да заявят, че икономиката ни поставила рекорди, тъй като от 1990-а насам никога
не сме имали повече от две трети заети лица в този възрастов диапазон. На пръв поглед ситуацията наистина е такава и би
следвало да е чудесна новина. Дори през предкризисната 2008-а, когато в България вреше и кипеше, коефициентът на
заетост не успя да мине над 65 на сто през най-силното тримесечие - от юли до септември.
По този повод Петър Ганев от Института за пазарна икономика пише, че "днес в страната има повече работа, отколкото
през 2008-а, преди да удари кризата". Това е факт, казва той, независимо че голяма част от българите биха го обявили за
фалшива новина. Че не е фалшива е ясно, но има и известни обстоятелства, които трябва да се вземат предвид. Найключовото от тях е абсолютният брой на населението. Тъй като коефициентът на заетост представлява процентът на
работещите от всички в дадена възрастова група, то освен от икономическата активност той зависи и от броя на
икономически активните хора. В конкретния случай заетите през второто тримесечие на тази година (от 15- до 64-годишна
възраст) са били 3.093 млн. души, а през третото тримесечие на 2008-а - над 3.360 милиона. Тоест, заради високата
смъртност и голямата емиграция се получава така, че днес коефициентът на заетост е по-висок, макар самите заети да са
по-малко. Ако направим още някоя и друга сметка, се вижда, че според статистиката днес хората на възраст от 15 до 64
години са 4.603 млн., а преди девет години са били 5.170 милиона. Разликата е 567 хил. работоспособни по-малко. Нещо
повече, сегашните нива на заетост спрямо броя на хората от 2008-а биха се равнили на 59.8%, което е далеч под отчетените
сега 67.2 процента.
С други думи, едни и същи данни могат да се тълкуват по различен начин и пак да са верни. При всички случаи обаче
оживлението в икономиката е налице. Общият брой на заетите над 15-годишна възраст през второто тримесечие на 2017а е стигнал най-високите си нива от края на 2009-а насам - 3.172 милиона. На практика в цялата съвременна база данни на
НСИ има само 10 по-добри тримесечия - от април 2007-а до септември 2009-а. В сравнение с първите три месеца пък ръстът
на заетите е 135 хил. души (4.2%), а спрямо година по-рано - 138 хиляди.
Основният въпрос, разбира се, е какво и къде работят всички новоназначени? Според обобщенията на статистическия
институт в сферата на услугите са заети малко над два милиона души, или 63.1% от всички заети лица. В индустрията са
ангажирани 933.9 хил. (29.4%), а в селското, горското и рибното стопанство - 236.1 хиляди (7.4%). Във всички сектори има
увеличение спрямо второто тримесечие на 2016-а, с изключение на "Производството и разпределението на електрическа
и топлинна енергия и газообразни горива" (минус 3300 души) и "Държавното управление" (минус 12 300). Впрочем, следва
да се отбележи, че заетите в частния сектор са близо 2.128 млн., докато тези в обществения са 664.5 хиляди. По5

любопитното обаче е, че първите се увеличават, а вторите намаляват. Което ще рече, че ръстът на заетостта се дължи
единствено на частните предприятия.
При географското разпределение на новите работни места също има на какво да се обърне внимание. Независимо от
големия общ ръст има осем области, в които броят на работещите намалява. И колкото и учудващо да е, тази негативна
тенденция се забелязва дори във Варна, където спадът е 2.3%, или 5000 души. Иначе най-силното понижение е отчетено в
Ямбол (5.7%, или 3000 души), следван от Ловеч, Кюстендил, Сливен, Разград, Кърджали и Хасково.
На другия полюс са областите, където има двуцифрен ръст на заетостта. Сред тях с икономическото си оживление
впечатляват Монтана (12.8%), Добрич (12%) и Търговище (14%), но те все още имат нисък коефициент на заетост. Другите
три региона с голям ръст са Стара Загора (17.3%), Пловдив (14%) и София област (14%). При тях зад процентите се крият и
голям брой хора. В действителност само от тези три места се получават 73.5 хил., или над половината от новите работещи.
Което пък потвърждава ефекта от инвестициите в съответните зони през последните години. Що се отнася до столицата,
там ръстът при заетостта е по-скромен - 3.25%, но в абсолютни стойности става въпрос за над 22 хил. души.
Очевидното насищане на пазара на труда без съмнение ще доведе до покачване на работните заплати - нещо, което се
потвърждава от статистиката. От март насам средната работна заплата трайно се установи над 1000 лева. За второто
тримесечие на 2017-а тя нараства с 9.9% спрямо същия период на 2016-а - от 946 на 1040 лева. Най-голямо e увеличението
в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 16.0%, "Административни и спомагателни дейности" - с
13.4%, и "Професионални дейности и научни изследвания" - с 13.2 на сто. С предстоящото увеличение на учителските
възнаграждения с 15% картинката ще се подобри още повече.
Както обяснява Петър Ганев, сегашният бум се отличава значително от този през 2008-а. Тогава високата заетост беше
достигната, образно казано, с надуването на балона, който се спука с настъпването на световна криза. Докато днес
резултатите не се дължат на главоломното кредитиране, а стъпват върху стабилна макрорамка. Интересно е, че тези успехи
се постигат при изключително неблагоприятна вътрешнополитическа среда и крайно ниско доверие в съдебната система.
Само може да си представим какво би било, ако управлението на страната беше на по-високо ниво. Достатъчно е да
погледнем съседна Румъния, с която напоследък стана модерно да се сравняваме. Там заплатите се увеличават значително
по-бързо от нашите и по последни данни средното възнаграждение вече е над 725 евро. Но по-важна е разликата в ръста
на брутния вътрешен продукт. Докато за второто тримесечие на годината при нас нарастването е 3.6%, то оттатък Дунава
е 5.7 на сто. Нелепото е, че докато нашите управници се хвалят, че са постигнали нечуван успех, в действителност България
отчита един от най-скромните резултати в Централна и Източна Европа. Съдейки по изнесените досега данни, БВП в Чехия,
Полша, Литва и Латвия расте с над 4% и само в Словакия с 3.1 процента. При това положение не само че не можем да
говорим за достигане на средните европейски стандарти, ами ще изостанем още повече от тях.
√ Тайните на държавата излизат наяве
Отварят се 149 регистъра за гражданите
Редица обществено значими регистри вече са достъпни през сайта opendata.government.bg
Една от основните пречки електронното управление у нас да буксува е непреодолимата ревност на чиновниците към
данните, с които боравят. Администрациите не са склонни да споделят информация дори помежду си, а камо ли с
обществото. Пазят си архивите, сякаш са някакви лични тайни, и винаги намират оправдание да откажат достъп до тях, ако
някой им поиска определена справка. Безспорно информацията е власт и който разполага с нея, определя правилата. В
конкретния случай - колкото по-достъпна е тя, толкова по-слаби ще са бюрократите. А и няма да имат основание да събират
такси от хората, което в някои учреждения е много по-важно занимание от изпълнението на самите административни
услуги.
Ситуацията е направо парадоксална, защото съгласно европейските директиви държавните структури са задължени да
оповестяват информация в отворен формат и де юре това изискване е въведено и у нас още през 2014-а. Тогава с
изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация бе създаден специален портал opendata.government.bg. Де факто обаче от три години въпросният портал все още се попълва, и то с доста бавни темпове.
Днес в него са се включили 429 обществени организации - министерства, агенции, регионални държавни структури,
областни и общински администрации. Качените от тях набори от данни са 2352, като всички са свободно достъпни и могат
да бъдат използвани за търговски и за нетърговски цели.
Самоинициатива за разкриване на информация от страна на ведомствата определено липсва. Поради тази причина се
налага Министерският съвет да утвърждава през няколко месеца списък с набори от данни по приоритетни области, които
да бъдат публикувани на националния уеб базиран портал. Последно такъв бе гласуван преди седмица и според него до
края на 2017-а още 149 регистъра с обществено значение ще са достъпни в opendata.government.bg. Основната част от
новите данни са в секторите правосъдие, престъпност, образование, финанси и отчетност, екология, туризъм,
статистическа информация.
Най-много на брой - 39 регистъра, ще разкрият общините. Сред тях има такива, които наистина будят интерес. Например
регистърът за разпоредителните сделки с имоти, от който би могло да се види къде, какво и на каква цена променя статута
или собствеността си. Същото се отнася и за регистъра на заповедите, даващи разрешение за изработване на Подробен
устройствен план. Благодарение на достъпа до тези данни хората не би следвало да остават изненадани, когато някоя
градинка или обществена зона изведнъж се загради и в нея започне да се строи. На специално внимание вероятно ще се
радват и регистрите на концесиите и на общинската собственост. И двете теми обикновено винаги са свързани със
скандали, така че със свалянето на картите на масата споровете може значително да намалеят.
По принцип информацията за търговските дружества с общинско участие е достъпна и сега през Търговския регистър, но с
качването на обобщените данни в портала справките ще се правят много по-лесно и бързо. Друго, което кметовете ще
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разкрият по принуда, са регистрите на рекламните елементи, на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и
развлечения", дори на домашните и безстопанствените кучета. Ще бъде дадена информация и за предадените за
оползотворяване отпадъци - дейност, която сега буди сериозни съмнения сред обществото.
Оpendata.government.bg ще разкрие и любопитна финансова информация. Актуалните данни за държавния бюджет и
фискалния резерв, както и финансови показатели за общините вече няма да са достъпни само за служителите в
Министерството на финансите. Националната агенция за приходите пък ще отвори справките за реализираните у нас
продажби на течни горива по сведения, подадени от всички регистрирани електронни системи с фискална памет в
бензиностанциите.
На фона на последните скандали около защитените зони на Калиакра няма как да не отбележим, че до 30 септември
регионалните инспекции по околната среда и водите ще пуснат за обществено ползване Информационната система за
защитените зони "Натура 2000". Което предполага, че спорове от сорта "къде какво е разрешено да се прави" много побързо ще намират разрешение, а спекулациите ще бъдат пресечени. Същия краен срок РИОСВ са дали и за публикуването
на съответната информация за състоянието на въздуха.
От своя страна Министерството на вътрешните работи ще оповести данни за изведените чуждестранни граждани от
територията на България към съседни държави и ще публикува месечни справки за миграционната обстановка и
състоянието на престъпността, противодействие на контрабандата и разпространението на наркотици и акцизни стоки.
В списъка с набори от данни, които ще бъдат публични до няколко месеца, са и няколко важни регистъра на здравното
министерство. Става дума за тези, в които са записани производителите и търговците на лекарствени продукти, съдържащи
наркотични вещества, както и статистика за отпуснатите средства от Фонда за лечение на деца. А здравната каса ще
публикува пълен списък на аптеките, сключили договор с нея.
Разбира се, има още много регистри, които трябва да станат обществено достъпни. Сред тях са този за влезлите в сила
заповеди на Дирекцията за национален строителен контрол за премахване на незаконни строежи, за броя на жителите в
отделните населени места, списъкът с резервирани имена в домейна от високо ниво на кирилица ".бг", данните от
автоматичните устройства за записване на пътния трафик и т.н.
Дневник
√ За 6 месеца външният дълг намалява с 0.1%
Брутният външен дълг в края на юни 2017 г. е 34.615 млрд евро (70 на сто от БВП), което е с 27 млн. евро (0.1 на сто) помалко в сравнение с края на 2016 г. Това показват данните на БНБ.
Дългът нараства с 4.1 млн. евро (0.01 на сто) спрямо юни 2016 г. (34.611 млрд. лв., 73.1 процента от БВП).
В края на юни дългосрочните задължения са 26.245 млрд евро (75.8 на сто от брутния дълг, 53.1 на сто от БВП), като
намаляват с 409.7 млн. евро (1.5 на сто) спрямо края на 2016 г. Дългосрочният дълг намалява със 779.8 млн. евро (2.9 на
сто) спрямо юни 2016 г.
Краткосрочните задължения възлизат на 8.370 млрд. евро (24.2 на сто от брутния дълг, 16.9 на сто от БВП) и нарастват с
382.7 млн. евро (4.8 на сто) спрямо края на 2016 г. Краткосрочният външен дълг нараства със 783.9 млн. евро (10.3 на сто)
спрямо юни 2016 г.
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление е 6.394 млрд евро (12.9 на сто от БВП). Спрямо края на 2016 г. той
намалява с 387.8 млн. евро (5.7 на сто). Дългът на сектора се понижава със 189.6 млн. евро (2.9 на сто) спрямо юни 2016 г.
(6.584 млрд. евро, 13.9 на сто от БВП).
През първите шест месеца на 2017 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2.397 млрд. евро
(4.8 на сто от БВП) при 2.954 млрд. евро (6.2 на сто от БВП) за първото полугодие на 2016 г., отчита БНБ.
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√ Всеки дължи 4 пъти повече, отколкото през 1990 г.
Всеки българин, независимо дали е дете, пенсионер или в активна трудова възраст дължи 4 пъти повече, отколкото през
1990 г.
На човек се пада по близо 5000 евро външен дълг, показват последните данни на БНБ. При това като население се взема
посоченото от статистиката число на населението на България от 7.1 милиона души, а не реалното, което е още по-ниско.
За сравнение-в началото на промените през 1990 година всеки българин дължеше по 1220 долара външен дълг, уточнява
Фрогнюз. Но тогава дългът бе 11 милиарда долара, а хората в страната-почти 9 милиона.
Сега според публикуваните данни в края на юни 2017 година брутният външен дълг на България е в размер на 34,6154
млрд. евро (70% от прогнозния БВП).
БНБ отчита и незначително намаляване на дълга с 27 млн. евро (понижение с 0,1%) спрямо края на предходната година,
когато дългът беше в размер на 34,6425 млрд. евро (73,1% от БВП). Спрямо същия месец на миналата година обаче
външният дълг на нашата страна се увеличава слабо с 4,1 млн. евро (повишение с 0,01%).
Дългосрочните задължения в края на юни са в размер на 26,2455 млрд. евро (53,1% от БВП и 75,8% от брутния външен
дълг), като намаляват с 409,7 млн. евро (понижение с 1,5%) спрямо края на 2016 година, когато дългосрочните задължения
бяха в размер на 26,6552 млрд. евро.
Краткосрочните задължения на България възлизат през юни на 8,370 млрд. евро (16,9% от БВП и 24,2% от брутния външен
дълг), нараствайки с цели 382,7 млн. евро (повишение с 4,8%) спрямо края на миналата година, когато краткосрочните
задължения бяха в размер на 7,9872 млрд. евро.
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През първите шест месеца на текущата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в
размер на 2,39777 млрд. евро (4,8% от БВП на страната) при плащания за 2,9542 млрд. евро (6,2% от БВП) година по-рано
(през периода януари - юни 2016-а година), отчита БНБ.
Банкеръ Daily
√ До края на септември ще бъдат разработени мерки срещу проблемите на бизнеса
До края на септември работна група от експерти ще разработи мерки за справянето с проблемите пред бизнеса у нас. Това
обяви икономическият министър Емил Караниколов.
Според него основните проблеми пред бизнеса у нас са недостигът на квалифицирана работна сила, издаването на
работни визи на чужди граждани, както и административните тежести и злоупотребата с болнични. Именно върху това ще
фокусират експертите.
Караниколов сподели, че през този летен сезон у нас работят, главно в туризма, а и в различни сфери на икономиката,
около 3000 чуждестранни граждани. Проблемът с издаването на техните визи за работа обаче все още не е решен.
Неотдавна Караниколов обяви, че в първите месеци от работата му са оптимизирани 113 от административните услуги,
предоставяни от Министерството на икономиката. По 67 от тях се намалят таксите, а по 21 услуги таксите напълно ще
отпаднат. По 14 услуги документите ще бъдат събирани по служебен път, а 8 от услугите са премахнати, тъй като са
остарели.
Министърът присъства на среща с представители на ямболския бизнес, а след това посети официалното откриване на нов
строителен хипермаркет в града.
Капитал
√ Новите изисквания за отчитане към НАП ще струват 122 млн. лв. на бизнеса
Новите изисквания за отчитане към НАП ще струват 122 млн. лв. на бизнеса. Контролът върху търговците на горива ще се
затегне на няколко етапа през следващите две години. Това предвиждат промени в Наредба № Н-18 за отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Тя изисква и поетапно въвеждане QR (Quick Response) кодове в
касовите бележки на всички търговци, като първи са бензиностанциите.
Срокът за обществено обсъждане на промените, публикувани на сайта на финансовото ведомство, изтече в сряда, 23
август. В мотивите към проекта се посочва, че те ще струват на бизнеса еднократно 122 млн. лв., като най-голям вероятно
ще е разходът за търговците с горива. В същото време в резултат на завишения контрол се очаква приходите в бюджета от
ДДС да се увеличат с приблизително 10%, което в абсолютен размер е около 150 млн. лв.
Промените
Едно от изискванията е върху всяка касова бележка за продажба на течни горива да се отпечатва QR код, който съдържа
данни за количество гориво, цена и време на покупката. От НАП обясниха, че целта е да "се "запуши" сега съществуващата
възможност за злоупотреби при търговията с горива заради липса на връзка между нивомерите, колонките и фискалните
апарати". Извън специфичните изисквания за сектора на горивата QR код ще трябва да въведат всички търговски обекти в
страната. За регистрираните по ДДС срокът е краят на следващата година, а за всички останали - краят на юни 2019 г.
Специално за горивата се предвижда изработване на предварително одобрена от НАП и Българския институт по
метрология схема за всеки конкретен обект за продажби на течни горива, която да отразява всички компоненти на
електронната система за продажбата им и връзката между тях (централно регистриращо устройство, средства за
измерване на разход, концентратор и нивомерна измервателна система). Схемата ще се предоставя на двете институции
за предварително одобряване и ще се съхранява на място в търговския обект. По този начин ще се намалят критичните
възможности за нейното манипулиране, смятат вносителите на промените.
Освен това контролните органи ще разполагат по всяко време с информация за цялостната конфигурация на системата,
която ще бъде използвана за съпоставяне с реалната обстановка на обекта при осъществяване на последващ контрол.
Предвидено е всяка промяна, извършвана на схемата, да подлежи на последващо одобряване. Чрез него се очаква да се
ограничат случаите, в които търговците извършват промяна в системата, която води до нерегламентирани продажби на
течни горива.
Предлага се извършването на сервизна дейност на фискалните устройства да е от техници, които да разполагат с уникален
сервизен ключ, издаден от производителя или вносителя. Смята се, че това ще бъде пречка за манипулация на системите
и същевременно във всеки момент ще е налице информация за този, който е извършвал сервиз на съответното устройство.
Въвеждат се и нови специфични изисквания, според които при прекъсване на връзката между отделните компоненти
работата на системата ще се блокира.
Защо се прави
Идеята на промените е да се ограничи укриването на приходи от продажби на горива и предотвратяване на злоупотребите
с ДДС. "Проверки на обекти за продажби на течни горива показват, че се установяват извършвани продажби, без да се
отчитат чрез електронните системи с фискална памет. Констатирани са множество случаи на прекъсване на комуникациите
между основните елементи на системата, вследствие на което са проточвани и продавани количества горива, които не са
отчетени към системата на НАП", посочи преди време икономическият министър Емил Караниколов.
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Икономист
√ В ПЕТЪК РАДЕВ И БОРИСОВ СЕ СРЕЩАТ С МАКРОН В "ЕВКСИНОГРАД"
Френският президент и съпругата му са в България по съвместна покана на президента и премиера
На 25 август в двореца "Евксиноград" във Варна държавният глава Румен Радев и министър-председателят Бойко Борисов
ще проведат разговори с президента на Френската република Еманюел Макрон, съобщи администрацията на президента.
Президентът Макрон и неговата съпруга Брижит Макрон са на посещение в страната по съвместна покана на Радев и
Борисов.
Перспективите за развитие на двустранните отношения между България и Франция, двустранното икономическо,
инвестиционно и културно сътрудничество, охраната на външните граници на Европейския съюз, както и идеите за
бъдещето на Европа, ще бъдат сред акцентите на срещите на френския президент в България. Във фокуса на разговорите
ще бъдат също така заложените в програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС приоритети, европейската
перспектива на Западните Балкани и присъединяването на страната ни към Шенген и към Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР).
Церемонията по посрещането на президента на Френската република е от 10,00 ч. пред двореца "Евксиноград", като след
нея ще се състои официалната снимка на двамата президенти и техните съпруги.
След церемонията президентите Радев и Макрон ще проведат среща "на четири очи" и ще ръководят пленарните
разговори между официалните делегации на двете президентски институции.
След това е срещата "на четири очи" между министър-председателя Бойко Борисов и президента Макрон, която ще бъде
последвана от пленарни разговори. От българска страна в тях ще участват вицепремиерите Екатерина Захариева, Томислав
Дончев и Красимир Каракачанов, както и министър Владислав Горанов.
Земя
√ Внезапен бум в износа на ечемик
Темповете при пшеницата са като миналогодишните
За разлика от миналото лято, когато ечемикът не беше търсена стока и износът беше символичен, тази година ситуацията
е коренно различна. Само за месец и половина това лято от страната са изнесени 77 884 т ечемик, което представлява над
десет процента от прибраната реколта. Данните са на министерството на земеделието към 23 август и дават резултатите
от жътвата и търговията със селскостопански продукти, сравнени със същия период на 2016 г.
Към 23 август са ожънати над 660 хил. тона ечемик, което е с 13 на сто по-малко от миналата година. Колкото до износа,
миналата година от първи юли до 20 август са били реализирани едва 5 855 т, докато сега експортът е с над 1 300 процента
повече спрямо 2016-а. Цялото зърно е изнесено през варненското пристанище.
При пшеницата няма промяна в темповете на износ и те се запазват като миналогодишните. Ако за месец и половина през
2016 г. с танкерите са транспортирани 560 070 т, то през същия период на тази година количествата са 581 353 т, което е с
3 на сто повече. Въпреки очакванията реколтата тази година да достигне 6 милиона тона, данните към 23 август сочат, че
в страната са ожънати малко над 5,7 млн. т, които се доближават до окончателните данни.
В същото време твърде слабо върви експортът на рапица. Докато миналото лято от пристанище Варна са били
транспортирани 67 927 т, тази година за месец и половина количествата са само 17 082 т, или спадът е с цели 74,9%. Само
да припомним, че реколтата от маслодайната рапица тази година спадна, като бяха ожънати 458 005 т, което е със 7 на сто
под миналогодишните стойности.
Жътвата е на финала,събрахме над 5,7 млн. тона жито
Финал на жътвата. По оперативни данни, към 17 август са ожънати 99,4% от площите с пшеница и маслодайна рапица в
страната и 99,7% от тези с ечемик.
Това сочат актуалните данни на земеделското министерство. В сравнение със същия период на 2016 г., житото е със 7,6%
повече и до момента са прибрани 5 740,7 хил. тона. Увеличението основно се дължи на повишения среден добив.
Същевременно, производството на ечемик и рапица пада съответно с 13,7% и 7,1% на годишна база. Причина е намаление
на реколтираните площи. А при рапицата това е съчетано с леко понижение и на средния добив.
√ Бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa скоро може да „прегрее”
B мoмeнтa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa ce движи oĸoлo пoтeнциaлa cи, ĸoeтo oзнaчaвa, чe мнoгo cĸopo мoжe дa зaпoчнe дa
“пpeгpявa“, aĸo нe бъдaт пpeдпpиeти мepĸи, предупреди по Блумбърг ТВ финaнcиcтът и бивш финaнcoв миниcтъp
Любoмиp Дaцoв. Така Бългapия щe излeзe нa вpъxнaтa тoчĸa нa иĸoнoмичecĸия cи pacтeж пpeз 2020 гoдинa, aĸo нeщaтa ce
зaдъpжaт ĸaĸтo дoceгa, коментира той.
Според Дацов въпpeĸи дoбpoтo пpeдcтaвянe нa иĸoнoмиĸaтa, пpeд cтpaнaтa ни cтoят мнoгo пpoблeми зa peшaвaнe, eдин
oт ĸoитo ca ниcĸитe инвecтиции. Hиe cтoим нa мнoгo ниcĸo нивo нa инвecтициитe ĸъм бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ),
ĸoeтo oзнaчaвa, чe aĸo пoглeднeтe ĸaĸви влoжeния ca нaпpaвeни пocлeднитe гoдини и ĸaĸвo e oбщoтo paзвитиe нa изнoca
излизa, чe ниe cмe eднo мaлĸo чyдo, ĸoмeнтиpa още тoй. Дацов пocoчи още, чe paзвитиe имa и пpи вътpeшнoтo
пoтpeблeниe, ĸaтo бългapитe вeчe xapчaт пoвeчe и това гeнepиpa БBΠ, нo нe и пoтeнциaл. Hиe, пo eднa или дpyгa пpичинa,
изглeждaмe дoбpe фиcĸaлнo, имaмe oтнocитeлнo paзyмнa фиcĸaлнa пoлитиĸa нa мaĸpoиĸoнoмичecĸo нивo. Дъpжaвaтa
мoжe дa ce ĸaжe, чe нe дoпpинacя, нo и нe вpeди въpxy иĸoнoмичecĸoтo paзвитиe нa cтpaнaтa, показва анализът на Дaцoв.
Cпopeд финaнcиcтът нa мaĸpoиĸoнoмичecĸo нивo дъpжaвният бюджeт въpви дoбpe. Bъпpeĸи тoвa бившият миниcтъp
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cмятa, чe изпoлзвaнeтo нa cpeдcтвaтa oт xaзнaтa e нeeфeĸтивнo. Бюджeтът нe дoпpинacя cъщecтвeнo зa pacтeжa, въпpeĸи
чe xapчи oгpoмни пapи oт БBΠ, cмятa cпeциaлиcтът. У нас ĸaзвaмe, чe pacтeм, нo cтaбилнo, нe ĸaĸтo пpeди — мнoгo пoбъpзo, ĸoгaтo имaшe иĸoнoмичecĸи диcбaлaнcи, зa ĸoитo cи плaтиxмe, припомни oщe бившият финaнcoв миниcтъp.
econ.bg
√ Петролът поскъпва незначително в петък
Октомврийският фючърс за петрола сорт Brent на лондонската борса тази сутрин нарасна с 37 цента – до 52,41
долара за барел
Според данните от 24 август стойността на октомврийския договор за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures в Лондон
се понижи с 0,53 долара, или 1 % - до 52,04 долара за барел.
Септемврийският фючърс за петрола сорт WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) спадна с 0,98 долара за барел, или с 2 %.
Тази сутрин петролът поскъпва, като основните опасения на инвеститорите са свързани с урагана Харви, който приближава
към бреговете на САЩ.
Октомврийският фючърс за петрола сорт Brent на лондонската борса тази сутрин нарасна с 37 цента – до 52,41 долара за
барел.
Котировките на октомврийския договор за петрола сорт WTI поскъпна с 32 цента – до 47,75 долара за барел.
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