Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
TV Bloomberg
√ Потенциал на промените в Закона за трудовата мобилност и миграция
Ивелин Желязков в Бизнес среща, 20.02.2018
Промените, които се подготвят в законодателството по отношение на трудовата миграция са сериозни, въпреки че ние
разчитахме те да бъдат още по-съществени и няма да се откажем от това да предлагаме и настояваме за осъществяването
и на идеи, които до този момент не са припознати от народните представители. Това не омаловажава факта, че тези
промени, които народните представители внесоха между първото и второто гласуване на закона, са правилни и ние
отдавна настояваме за тях. Това каза Ивелин Желязков, АИКБ, в предаването "Бизнес среща" на Bloomberg TV Bulgaria с
водещ Таня Кръстева.
Ограничението само до 10% от персонала на компанията да бъдат чуждестранни работници правеше невъзможно за
микропредприятията до 10 работници да наемат дори и един специалист от чужбина, обясни събеседникът. "Това
ограничение не се изисква от ЕС и ние, българите, сме си го наложили сами. Сега предложението е това ограничение да се
намали на 20%, а за малки и средни предприятия - на 35%".
"Българската икономика се задъхва и не може да се очаква нещо кой знае колко по-голямо при настоящото положение и
липсата на кадри. Имаме потенциал за повече и искаме да го постигнем".
45% от българските предприятия заявяват, че възнамеряват да назначават нови хора, а други 29% са заявили, че биха
назначили при благоприятно развитие на ситуацията в страната, добави гостът.
БНТ
√ Какви са дълговете на НЗОК към чужди здравни фондове?
Представители на Надзорния съвет на здравната каса не са информирани за необходимост от спешни плащания към чужди
здравни каси. Това каза пред "По света и у нас" Андрей Дамянов, който представлява пациентите в Надзорния съвет на
касата, а Боян Бойчев, от квотата на работодателите, коментира че е необяснимо искането на управителя за актуализация
на бюджета.
Според стенограмите от заседанията на Надзорния съвет на Здравната каса темата за дълговете към чуждите фондове се
обсъжда за първи път през октомври миналата година. Тогава председател на надзора е Кирил Ананиев. Управителят
Камен Плочев не участва в дискусията.
Боян Бойчев - представител на АИКБ в НС на НЗОК: "Дори и миналата година, когато сме дискутирали параметрите на
бюджета, никога не е ставало дума за допълнителна сума, която да покрие тези задължения на касата."
В надзорния съвет определят дълговете, като "вътрешен дефицит на касата", става ясно от стенограмите. Тогавашният
председател на надзора успокоява, че в бюджета за 2018-та ще се предвидят повече средства по това перо, ще се разчита
и на договаряне за разсрочване на задълженията с германските каси. Това е направено.
Боян Бойчев - представител на АИКБ в НС на НЗОК: "Двете страни се съгласихме, че ще платим допълнително около 2
милиона лева специално към тях за 2017-та година.
Към края на януари дълговете към Германия са най-големи - над 128 милиона. Касата има задължения и към други 31
държави. Тази година темата не е обсъждана от надзорния съвет. Според Боян Бойчев основание за искане за
актуализация на бюджета няма.
Боян Бойчев - представител на АИКБ в НС на НЗОК: "Отчитайки, че подобен проекто-бюджет е бил внесен октомври или
ноември е текло обсъждането. И в рамките след това на относително кратко време да се поиска актуализация е
необяснимо."
Дълговете към чужди здравни фондове към края на януари са над 271 милиона лева. В бюджета на здравната каса за
разплащане с тях са предвидени около 70 милиона лева.
БНР
√ Боян Бойчев: Министерството на здравеопазването и НЗОК трябва да работят в синергия
Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) трябва да работят в синергия, а
това, което се наблюдава, е едно излишно противопоставяне на позиции, при което крайният резултат не е добър за
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здравеопазването. Това заяви в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" Боян Бойчев, представител на
Асоциацията на индустриалния капитал и член на Надзорния съвет на НЗОК.
Бойчев обясни как са натрупани задълженията на НЗОК:
Задълженията на НЗОК са натрупани чрез задължения към други каси на територията на Европейския съюз, които се
формират основно от две пера. Едното е за лечението на български здравноосигурени лица в чужбина при условие, че
подобни грижи и процедури не могат да бъдат направени в България. Второто е свързано с оказването на спешна помощ
на български граждани, пребиваващи в конкретните държави на Европейския съюз.
Със скандал не се решават никакви проблеми, особено в здравеопазването, каза за "Хоризонт" Румяна Тодорова, бивш
шеф на НЗОК:
Не съм очаквала такъв скандал. Познавам по-добре господин Ананиев, който е един изключително уравновесен човек,
който блестящо познава финансовите процеси в страната, но е много трудно да се работи в здравноосигурителните
системи. От една страна това не е чиста медицина, а от друга страна не е чиста математика и счетоводство. Много знания
трябва да има и много процеси да се извършват. Човекът, който се занимава с това, трябва да познава блестящо системата,
да познава всички подводни камъни, които са вътре, за да може да се справи.
Относно писмото, искащо актуализация на бюджета на НЗОК, Тодорова заяви:
Ако бях на мястото на професор Плочев, бих обсъдила въпроса за бюджета на НЗОК много остро и настоятелно първо с
Надзорния съвет. Нека Надзорният съвет да излезе с това тревожно писмо до парламента, но сега вече е много късно.
Тревогата трябваше да бъде вдигната, когато се правеше бюджета на НЗОК.
Цялото интервю с Боян Бойчев и Румяна Тодорова можете да чуете от звуковия файл.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ 36 проекта ще се финансират по „Красива България“ през 2018 г.
Общата стойност на одобрените предложения е 7,1 млн. лв., от които 3 млн. лв. се осигуряват по проекта
Общо 36 проекта за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен
тип ще се финансират през 2018 г. по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика.
Това реши управителният съвет на програмата на днешното си заседание, съобщават от ведомството.
35 от проектите са на общини, а 1 – на областна администрация. С реализирането им ще се обновят и ремонтират 3 детски
ясли, 8 детски градини и 3 училища, 3 дневни центъра за социални услуги и 1 център за настаняване от семеен тип, 1
болница и 9 сгради за обществено-административно обслужване. По проект „Красива България“ през тази година ще се
реновират и 6 културни обекта и 2 обекта за спорт и отдих.
По време на кампанията за набиране на предложения за финансиране са подадени предложения от 97 общински и
областни администрации – с 10% повече в сравнение с 2017 г.
Общата стойност на одобрените 36 проектни предложения е 7,1 млн. лв. От тях 3 млн. лв. се осигуряват по проект „Красива
България“. Останалата част е съфинансиране от бенефициентите.
Проектите, които ще се финансират, са на общините Вълчи дол, Чупрене, Луковит, Тервел, Сърница, Ружинци, Троян,
Плевен, Разлог, Иваново, Самоков, Козлодуй, Нови Пазар, Велико Търново, Аксаково, Казанлък, Главиница, Венец,
Столична община, Ботевград, Бяла Слатина, Бургас, Две могили, Гулянци, Садово, Димитровград, Велики Преслав,
Павликени, Банско, Гоце Делчев, Свищов, Лясковец, Русе, Монтана. Финансиране по проект „Красива България“ ще получи
и областната администрация на Силистра.
Изпълнението им ще осигури работни места за минимум 550 души в строителството, от които минимум 220 души ще са
регистрирани в бюрата по труда безработни. Най-малко 145 търсещи работа ще преминат през подходящо професионално
обучение, за да могат да се включат в ремонтните дейности.
√ Три български хъба ще участват в проект на ЕК за насърчване на дигитализацията
Технологичните центрове ще ползват консултантски услуги, за да осигурят достъп на фирмите до иновации
България ще участва с три иновационни хъба в рамките на проекта на Европейската комисия „Smart Factories in new EU
Member States“. Формалният старт на инициативата беше даден в София от заместник-министъра на икономиката
Александър Манолев, който участва в конференция по проекта, съобщиха от икономическото министерство.
В рамките на проекта одобрените дигитални иновационни хъбове ще се възползват безвъзмездно от професионалните
услуги на „Прайсуотърхаус Купърс“ и Европейската комисия.
Основната цел е да се осигури по-голям достъп на малките и средните предприятия до експертно знание в областта на
технологиите, инструменти за развитие и тестване на дигитални технологии, както и услуги, свързани с финанси и
иновации.
Конкуренцията беше сериозна – близо 140 кандидата от Централна и Източна Европа се състезаваха да попаднат във
финалния списък от 34 хъба по проекта, обясниха от Министерството на икономиката.
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„За нас е силен знак, че България е домакин на това събитие и се надяваме участниците да успеят да се възползват
максимално от възможностите, които предоставя проекта“, каза зам.-министър Манолев.
По думите му България разполага с най-бързо развиващия се сектор “Информационни и комуникационни технологии” в
Югоизточна Европа.
„Дейностите в областта на информационните технологии формират над 30% от производството и над 40% от добавената
стойност в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, а дейността
Информационни услуги формира около 5% от производството и 6% от добавената стойност в сектора”, посочи Манолев.
По данни на министъра средният брой на заетите в областта на информационните технологии за периода януарисептември 2017 г. е над 51 хил. души и нараства със 7% спрямо предходната година.
По думите му заетите в сектора растат средно с 9% на година, което показва и устойчив ръст.
Икономическият заместник-министър смята, че страната ни има много предимства в областта на ИКТ и акцентира на
важността на комплексни инициативи като „Индустрия 4.0“ за насърчаване на процеса на дигитализация.
„Тя трябва да обхване колкото се може повече сектори на икономиката, а ключът към всяка цифрова трансформация са
хората, които ще трябва да я осъществят“, допълни Александър Манолев.
Организатори на двудневната конференция, която се провежда в София Тех Парк, са Европейската комисия, PwC България
и Oxford University Innovation Oxentia. Участие във форума вземат представители на 34-те хъба селектирани по проекта, на
институции, неправителствени организации, университети и др.
TechNews.bg
√ КЗЛД разяснява практическото прилагане на GDPR
Комисията публикува две брошури с напътствия и разяснения
Комисията за защита на личните данни публикува на сайта си две информационни брошури с разяснения по практическото
прилагане на Общия регламент за защита на данните, станал по-известен като GDPR.
Като единствен надзорен орган по защитата на личните данни, комисията има ангажимент да проведе широка
разяснителна кампания и на достъпен език да популяризира основните положения на реформата в ЕС в областта на
личните данни и новата правна рамка, която създава GDPR.
Информационната кампания на Комисията им за цел посланията да достигнат до максимално широк кръг заинтересовани
лица – граждани и администратори на лични данни. В тази връзка КЗЛД е изготвила две информационни брошури за
разясняване на най-съществените въпроси по прилагането на общоевропейския регламент.
Брошурите са „Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г.“ и „10 практически стъпки за
прилагане на Общия регламент относно защитата на личните данни“. Засегнати в тях са въпроси като какво е правото да
бъдеш забравен, какви са отговорностите на Отговорника по защитата на личните данни, каква отговорност носят
организациите за опазването на личните данни, с които боравят.
Сборникът с 10 практически стъпки дава насоки какви са най-важните етапи от въвеждането на регламента в действие,
които организациите трябва да извървят, независимо дали ще имат назначен Отговорник (DPO) или не.
В. Банкерь
√ Жените предприемачи в България се увеличават
През последните години се наблюдава плавно увеличение на дела на жените предприемачи в България. Това заяви
заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова по време на традиционната среща на
регионалния бизнес в Хасковo.
"В Европейския съюз около 30% от предприемачите са жени. В България ситуацията е сходна до средните за ЕС нива.
Мнозина смятат, че светът на бизнеса принадлежи на мъжете, но аз като жена съм убедена, че без иновативния и
съвременен предприемачески дух на българката, картината щеше да е много по-бедна от страна на идеи", коментира зам.министър Петрова.
Тя подчерта, че Министерството на труда и социалната политика предоставя много възможности за подкрепа на жените
предприемачи чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
По време на дискусията бе поставен акцент върху младежката безработица и промените в Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност. Специалисти от региона представиха икономическото развитие на Хасково, възможностите за
инвестиции и мерките за подобряване на икономиката в областта.
Миналата година бе създаден Индекс на жените предприемачи на Mastercard. Според резултатите от проучване,
направено във връзка с индекса, женското предприемачество често се гради въз основа на необходимост и смелост, но
създаването на силни стимулиращи условия като достъп до финансови услуги и свобода при управление на бизнеса
отварят вратите към прогреса на компаниите, собственост на жени. Тези стимулиращи условия са ключ към преодоляване
на двете основни пречки, които възпрепятстват и обезкуражават голяма част от жените да станат предприемачи –
културните предубеждения и по-малкия брой възможности за персонално развитие.
Проучването показва, че развитите пазари заемат първите места в подреждането на индекса, водени от Нова Зеландия
(74.4%), Канада (72.4%) и САЩ (69.9%). В тези страни са налице най-добрите условия, които подкрепят бизнеса, ръководен
от жени.
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Правен свят
√ Агенция по вписванията пусна нови декларации за липсата на задължения
Властта се опитва да отговори на недоволството на бизнеса
Властта се опитва да отговори на поредното недоволство на бизнеса. Със заповеди на министъра на правосъдието и на
министъра на труда и социалната политика са утвърдени нови образци на декларации, с които се удостоверява липсата на
задължения от потребители на Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Това се разбира от пусната информация на сайта на Агенция по вписванията (АВ).
Декларациите са във връзка с промените на Търговския закон, които бяха въведени с промяна в Закона за пазарите на
финансови инструменти, влязъл в сила в петък – 16 февруари. Това се случва на фона на множество откази за вписвания
на промени в търговските дружества, за което сигнализираха през седмицата от най-големите работодателски
организации.
Iconomist.bg
√ Опростена процедура с по-малко разходи
Кои са новите моменти при данъчното третиране на услугите с ниска добавена стойност между свързани лица
според инициативата BEPS на ОИСР
Погълната от политическите дебати през последните няколко години, българската публика някак изпусна една
фундаментална инициатива на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която е напът да
промени корпоративния свят из основи. Става дума за т.нар. проект “Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на
печалби” (BEPS - Base erosion and profit shifting). Ще ви представим една възможност в резултат от BEPS, при прилагането
на която данъкоплатците ще минимизират разходите за администриране на данъчните си задължения, а администрацията
ще максимизира събираемостта на приходите в бюджета.
Става дума за данъчното третиране на т.нар. „услуги с ниска добавенa стойност“ между свързани лица. Такива са
вътрешногруповите правни, счетоводни, ИТ и др. услуги.
Исторически контекст
Преди да стане част от обединена Европа, България извърши съществени промени в данъчната си система. Бяха въведени
основите на правилата за третиране на трансакциите между свързани лица. Подзаконовата нормативна база бе приета по
модела, създаден от ОИСР. Междувременно организацията ревизира Насоките си за трансферно ценообразуване през
2010 г. и в резултат на BEPS отново ги пренаписа през 2017 г.
Независимо дали участваме в международния дебат за правилата, които да ограничат данъчните измами, чрез вторичното
право на ЕС в българското законодателство вече се въвеждат мерки от проекта BEPS. Пример е режимът в ДОПК за обмен
на отчети по държави, в сила от август м.г. (т.н. CBC reporting), който всъщност е мярка 13 от BEPS.
Насоките на ОИСР служат като международен стандарт за трансферно ценообразуване за данъчните власти и
мултинационалните компании в световен мащаб и вече са част от глобална стратегия за ограничаване на агресивни
данъчни практики. На въпроса дали са източник на право в България, директният отговор е „не“, тъй като те са от типа на
т.нар. soft law, т.е. установяват международен стандарт. Но е факт, че немалко експерти в приходната администрация
приемат аргументация, базирана на Насоките на ОИСР, и нерядко търсят решение на казусите си в тях.
Опростен подход
Една малка част от промените в Насоките на ОИСР са правилата за т.нар. "услуги с ниска добавена стойност". Тези правила
очертават нова, опростена процедура за прилагане и документиране на вътрешногруповите цени за такива услуги. За да
се постигне това, се предвиждат 4 стъпки:
– прилагане на опростена процедура за определяне на бенефициент на предоставените услуги;
– двуетапен процес на определяне на относимите разходи;
– определяне на приложимостта на общ критерий за разпределяне на разходите;
– определяне на стандартната норма на печалба от 5%.
Целта е да се спестят разходите за скъпи съпоставими анализи и несигурността при бъдещи данъчни ревизии.
Идентификационни критерии
Според ОИСР междугруповите услуги са такива с ниска добавена стойност, ако не са част от основната бизнес функция на
групата, не зависят от уникални нематериални активи, не допринасят за формирането на такива активи и предоставянето
им не е свързано със значителни рискове за доставчика им.
За да се класифицира една услуга като такава с ниска добавена стойност, тя следва да е спомагателна по своята същност.
Например функциите на поддържащите офиси (back office) могат да бъдат третирани като спомагателни в определени
сфери на дейност.
Насоките на ОИСР изброяват примерни услуги, които следва да се квалифицират като спомагателни, като например
вътрешногрупови счетоводни, одиторски и правни.
Разграничението между спомагателни и основни услуги на бизнеса обаче предполага и допълнителен анализ:
– една и съща услуга може да бъде спомагателна или основна бизнес практика в зависимост от икономическите факти и
обстоятелства. Например вътрешногруповите ИТ услуги може да са спомагателни за провеждането на основната дейност
(например поддръжка на системи за електронна поща) или основна бизнес услуга (например разработване на собствен
софтуер).
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– основна бизнес услуга на дадено юридическо лице може да се квалифицира по опростената процедура, ако това е
обосновано от гледна точка на групата. Например специализирани центрове за споделени услуги (кол център на
авиопревозвач) биха се третирали като спомагателни, ако тяхната дейност е от спомагателен характер от гледна точка на
цялата корпоративна група.
Насоките на ОИСР дават възможност на всяка данъчна администрация да определи собствен праг на материалност относно
това кои услуги ще счита за такива с ниска добавена стойност. Това би дало възможност на Министерството на финансите,
след извършен анализ, допълнително да адаптира режима към българските условия.
Сегашният режим
Съгласно изискванията на съществуващата българска регламентация, ако предоставянето на вътрешногрупови услуги
надвиши праг на материалност от 200 хил. лв., съответната компания следва да изготви пълна документация за тези
трансакции.
В българското законодателство няма разписани строги правила за съдържанието на документацията за трансферно
ценообразуване. Най-общо тя трябва да включва информация, специфична за групата (master file), и информация,
специфична за страната (local file), които трябва да съдържат минимум следните данни:
– индустриален анализ на пазара, в рамките на който се оперира;
– функционален анализ;
– икономически анализ на контролираните сделки, включващ представяне на избрания икономически модел;
– финансов анализ на контролираните сделки;
– анализ на приложимата методология.
Изпълнението на тези изисквания не е по силите на нито един вътрешен финансово-счетоводен отдел. Като резултат
компаниите нерядко поемат риска да не изготвят необходимата документация или ако решат да я изготвят, се налага да
се обърнат към скъпоплатен консултант, като разходите за изготвянето на пълната документация често се доближават до
евентуален акт на НАП, когато става дума за услуги, гравитиращи около прага на материалност.
В съответствие с Наредба Н-9 в случаите, когато данъчно задълженото лице е подготвило документация за трансферно
ценообразуване, която отразява характера и обхвата на съответната сделка, законодателството задължава органа по
приходите да започне проверката според избрания от задълженото лице метод. От друга страна, в случаите, когато
данъчно задълженото лице не е подготвило такава документация, НАП няма задължение да приложи конкретен метод и
съответно често избира най-фискалния метод на ценообразуване, позволен от законодателството.
Възможни последствия
Няколко са основните ефекти, които биха се проявили в резултат от въвеждането на новия режим:
– Ще се повиши правната сигурност в резултат на въвеждането на тази опростена процедура.
– Ще се понижат разходите на данъкоплатеца за външни консултанти и евентуални съдебни дела, защото вътрешните
счетоводни отдели ще могат сами да приложат режима.
– Ще се облекчи приходната агенция при упражняване на контрола върху спазване на законодателството, съответно ще се
повиши и събираемостта.
Econ.bg
√ Проекти за над 340 млн. лв. с финансиране от ЕС се изпълняват в Северозапада
Към момента около една трета от всички сключени договори по ОПИК са с изпълнение на дейности в Северозападния
район
Проекти на обща стойност от над 340 млн. лв. се изпълняват в Северозападния район по Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност" (ОПИК). Това стана ясно днес на среща между заместник-министъра на икономиката Александър
Манолев и представители на областните администрации на Видин, Враца, Ловеч, Плевен и Монтана. Целта бе да се
обсъдят общи мерки за насърчаване на регионалната икономиката и гарантиране на устойчивостта по договорите,
финансирани с европейска безвъзмездна помощ.
Към момента около една трета от всички сключени договори по ОПИК са с изпълнение на дейности в Северозападния
район. Тези предприятия вече са се възползвали от над 157 млн. лв. безвъзмездно финансиране, а голяма част от проектите
са в процес на изпълнение. „Развитието на Северозападна България е стратегически приоритет и ние ще продължим да
използваме всички инструменти, за да насърчим икономическия му подем", каза зам.-министър Манолев. По думите му в
процедурите, които стартират по ОПИК последователно се дава преимущество на проекти, които се изпълняват в тази част
на България.
По време на срещата бе договорено представители на областните администрации да получат възможност да участват като
наблюдатели в дейностите по мониторинга на проектите в района, заедно с експертите на Министерството на икономиката
„По този начин областните администрации ще получат много важна обратна връзка от предприемачите, какво може
допълнително да бъде направено, за да се подобри цялостната бизнес среда и да гарантираме устойчивост на проектите,
които се реализират в Северозападна България", подчерта икономическият заместник-министър. Той акцентира и на
промените направени в условията за кандидатстване по процедурите на европейската програма, за да не се допуска
фиктивно изпълнение на проекти в Северозападния район от компании, опитващи да се възползват от приоритизирането,
при набирането на проектни предложения.
В срещата участие взеха областният управител на Монтана Росен Белчев, областният управител на Ловеч Георги Терзийски,
зам.-областният управител на Плевен д-р Красимир Трифонов, зам.-областният управител на Враца Мирослав Комитски,
ръководителят на управляващия орган на ОПИК Ивелина Пенева и др.
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Economic.bg
√ Безплатна финансова академия за ученици предлага ВУЗФ
Тя ще е от 22 февруари до края на април
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) стартира безплатна финансова академия за ученици между X и XІІ
клас. Образователните уроци, които ще се провеждат в сградата на университета, започват на 22 февруари и ще продължат
до края на април.
Целта е учениците да се запознаят още в гимназиален етап с важни елементи от финансовата сфера и по този начин да
бъдат по-добре информирани и едновременно с това да преценят отрано дали искат да се развиват в тази сфера.
Всяко едно занятие в рамките на безплатната академия ще разглежда определена тема, обвързана с личните финанси,
банките, инвестициите по време на криза, криптовалутата, банковите кредити, кредитните карти, както и още полезни и
интересни казуси. Лектори в рамките на академията ще бъдат преподаватели във ВУЗФ и успели професионалисти, които
са се наложили във финансовата сфера.
След първия урок на 22 феврури, академията ще продължи със занятия на 1 и 8 март, 29 март, както и на 12 и 19 април.
Всеки, който желае да присъства, може да се регистрира на на имейл адрес.
EconomyNews.bg
√ Положителната представа на българите за ЕС е сред най-високите в съюза
Общественото мнение в България по отношение на състоянието на европейската икономика се запазва около
средното за Европа
Близо 60% от българите имат положителна представа за Европейския съюз, а при младежите до 24 години този дял достига
82%. Това сочат резултатите от последното допитване на Евробарометър, изготвено за Европейската комисия.
Като цяло 57% от българската общественост е с положителна предства за ЕС, с което се нареждаме на второ място по този
индикатор. Преди нас е единствено Ирландия с 59%, а същата подкрепа дават и гражданите на Люксембург. Отрицателна
нагласа към съюза имат едва 14% от българите, а една четвърт са без мнение.

Любопитното е, че ако при младежите до 24 години подкрепата е цели 82%, то при хората на възраст над 65 години този
дял е на половина.
Като цяло общественото мнение в България по отношение на състоянието на европейската икономика се запазва около
средното за Европа. Повечето българи (61%) го определят като добре, а само 17% смятат, че то не е на достатъчно добро
ниво.
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Подобна висока оценка силно контрастира с мнението за състоянието на националната ни икономика обаче. Общо
положителна оценка за българската икономика е споделена едва от 18% от българите. Този дял е близък до този на
Румъния (22%) и Италия (19%). По-ниски от оценките в България има в две страни-членки на ЕС – Хърватия (12%) и Гърция
(2%).
Над две трети считат, че ЕС разполага с достатъчно власт и средства, за да защитава икономическите интереси на Европа в
световната икономика.
В България общественото мнение е положително настроено (75%) към сътрудничеството и изработването на обща
политика в областта на отбраната и сигурността на държавите-членки на Европейския съюз, също обща към идеята за
европейска политика за миграцията (68%) и обща външна политика (66%).
За българите образът на ЕС носи изразените черти на модерен (80%), демократичен (75%) и прогресивен (67%). Въпреки
тези характеристики, близо 50% от запитаните възприемат ЕС и като „отдалечен“, почти идентичено с измерения на
средноевропейско равнище.
Оценките на българите по отношение на различните приоритети на Съюза до 2020 г. като цяло съвпадат са около средното
ниво за Европа. Според тях приоритетите са подходящи - нито твърде скромни, нито твърде амбициозни.
Най-високо се оценява приортетът, свързан с осигуряването на работни места на три четвърти от хората в активна трудова
възраст, като по този показател делът е дори малко над средния за ЕС - 63%.
Вторият по важност приоритет за анкетираните в България е намаляването на дела на младите хора, напускащи училище
без никаква квалификация до 10%. Близо 60% от българите смятат, че тази цел е точно такава, каквато трябва да бъде, а на
трето място по този показател е броят на европейците, живеещи под линията на бедността, да бъде намален с една четвърт
до 2020 г.
Най-амбициозен според българите е приоритетът, свързан с целта поне 40% от хората между 30 и 34 години да имат
диплома за висше образование или по-висока степен.
От 2015 година насам данните на Евробарометър очертават две ключови предизвикателства пред Европейския съюз тероризмът и имиграцията, а България определянето на тези два проблема е значително по-изявено.
Към 2017 година, половината от българите са на мнение, че водещите проблеми за разрешаване са именно тези два,
докато на средноевропейско равнище съответният дял е с близо 10 пункта по-нисък. Наблюдава се ясна тенденция на
намаляване на тежестта на имиграцията като проблем от 2015-та насам. Отбелязва се обаче ръст в усещането, че номер
едно предизвикателство е тероризмът.
През 2017-та година имиграцията намалява и се задържа до нивата, регистрирани от първата половина на 2015 година. От
друга страна, тероризмът след постоянен ръст през годините, регистрира значим спад както в България, така и средно за
ЕС28 в края на 2017 година спрямо началото ѝ.
Дарик
√ Пътували сме повече в страната, отколкото в чужбина
Над 85% на сто от туристическите пътувания на българите са били само в страната през четвъртото тримесечие
на 2017 г.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. 1 329.7 хил. българи са направили туристически пътувания, показват предварителни
данни на Нционалния статистически институт. Преобладаващата част от тях - 85.2 на сто, са пътували само в страната, 11.1
на сто - само в чужбина, а 3.7 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина.
В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години
нараства с 59.5 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 529.9 хил., или 39.8 на
сто от всички пътували. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-
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висок е този дял при лицата на възраст 15 - 24 години - 89.3 на сто от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията
в чужбина делът на пътувалите на възраст 45 - 64 години е най-голям - 15.4 на сто от пътувалите в съответната възрастова
група.
По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел
"посещение на близки", докато тези, направени в чужбина, са за "почивка и екскурзия", посочени съответно от 51.5 и 54.3
на сто от тях.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 797.3 хил., или 91.7 на сто от общия
брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 94.9 на сто, а на тези
в чужбина - 62.8 на сто.
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 40.7 на сто, докато в
чужбина са разходите за транспорт - 31.9 на сто.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече
навършени години е 202.42 лв. в страната и 535.89 лв. в чужбина. Същевременно разходите на един човек за
професионално пътуване са средно 151.72 лв. в страната и 958.15 лв. в чужбина.
БНТ
√ Министерството на туризма заличава 24 туроператора от Националния регистър
Министерството на туризма заличава 24 дружества, регистрирани като туроператори от Националния туристически
регистър. Това става със заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова по мотивирано предложение на
Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти, съобщиха от Минстерството на туризма.
По-голяма част от компаниите – 18 туроператора, се заличават, защото не са представили задължителна застраховка
„Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за извършване на туроператорска дейност. Останалите 6
дружества също не притежават задължителната застраховка, но и сами са поискали да бъдат заличени като туроператори.
Министерство на туризма припомня, че заличените дружества няма да бъдат премахнати от НТР, но ще бъде отразена
заповедта за заличаването им. Така потребителите ще получават информация за актуалния статус на туроператора. Това
се прави, за да се защитят допълнително интересите на клиентите от фирми в сивия сектор. Вече е извършено и вписването
на обстоятелствата по заличаване в регистъра.
Определен е период от две години, през които заличените дружества нямат право да заявява регистриране за извършване
на туроператорска дейност, считано от датата на издаване на настоящата заповед.
√ Анкетно проучване за нуждите от кадри в Благоевградска област
С анкети ще събират информация какви са потребностите на работодателите от работна ръка в Югозапада. Допитването
ще бъде направено под формата на електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите, който вече е
публикуван на официалния сайт на Агенцията по заетостта и на сайта на Областна администрация-Благоевград.
Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие два пъти в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията
информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Целта е чрез проучване сред работодателите
във всички области да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и
уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на
областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението.
В. Сега
√ Канал за източване на пари в чужбина изскочи от скандала в НЗОК
Премиерът направил разкритието пред нарочения за уволнение управител на касата
Скандалът с дълговете на здравната каса към чужди клиники се заплете още повече. Миналата седмица здравният
министър Кирил Ананиев поиска оставката на управителя на НЗОК проф. Камен Плочев, задето зад гърба му предложил на
депутатите актуализация на бюджета на касата с цел разплащане на тези дългове. Плочев обаче отказва да напуска, а от
обясненията му вчера изскочи канал за източване на пари от недобросъвестни български лекари, които викали с рейсове
хора да ги лекуват в Европа.
В ефира на Би Ти Ви професорът разказа съдържанието на разговор, който провел с премиера Бойко Борисов. "Човекът ми
обясни любезно. Много точно и ясно каза: Имаме проблем не да платим парите, а как да спрат да се източват тези пари,
защото има група недобросъвестни български лекари, които работят в Европа и викат с рейсове определени хора, лекуват
ги като спешни и след това НЗОК плаща тези пари", сподели Плочев. Заради това чужди болници привличали български
лекари и така "хем ни взимали парите, хем ни взимали кадрите". "Ако това ми го беше казал Ананиев, аз нямаше да напиша
писмото", добави Плочев, който в студиото беше придружаван от левия депутат Славчо Велков в качеството му на личен
негов приятел.
Повече за тези скандални разкрития не се разбра. Според писмото на Плочев до парламента, от което започна конфликтът
му с Ананиев, към началото на 2018 г. НЗОК дължи 271 млн. лв. за лечение на български граждани в ЕС, като от тях 207
млн. лв. се очаква да са просрочени към края на този месец. Здравният министър не оспорва тези суми, но твърди, че
имаме сключени споразумения за разсрочване на тези суми и към момента няма задължения, които са договорени и не
се плащат, поради което не се налага актуализация на бюджета на касата.
Плочев твърди, че в личния им разговор премиерът не е искал оставката му, но го упрекнал, че не се прави така и нищо не
разбира от политика. "Което може би е вярно", призна управителят. Миналата седмица Борисов подкрепи министъра си с
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думите: "Не може да вкарваш актуализация, и то за 200 млн., без да си минал през министъра си, правителството си, без
да видиш с какви пари разполага бюджетът. Плюс това още сме февруари. Всеки министър трябва да си довежда екип и
да може да работи с тези хора". Плочев е номинация на предишния министър Николай Петров, а съдбата му трябва да се
реши в парламента, който назначава и освобождава управителите на НЗОК и на НОИ. В сряда той ще бъде изслушан в
здравната комисия за дълговете към чужди болници.
МИСТЕРИЯ
Нови щрихи добиха и заплахите, заради които миналата седмица депутатът от БСП Славчо Велков поиска Плочев да получи
охрана от НСО. "Мой приятел ми се обади и ми каза, че с него е проведен разговор да ми предаде да си подам оставката,
да се разделим с добро, защото иначе ще бъде включена репресивната машина на държавата и аз работа в държавна
болница като професор никога няма да си намеря", разказа Плочев. Той отказа да посочи кой е този близък приятел и кой
го заплашва. Адвокатствайки на Плочев, Велков обаче съобщи, че "има следи, имаме му и телефона дори". Той заплаши,
че ако се стигне до дебати за искане на оставката на Плочев, ще изнесе името на поръчителя й в зала. Депутатът загатна
само, че става въпрос за човек с претенции да управлява държавата, който обаче не е премиерът Бойко Борисов. Велков
каза още, че Ананиев е разговарял с него да повлияе на Плочев да подаде оставката си, но според него министърът също
е само посредник. Велков обясни, че се бързало оставката да бъде оформена, преди Борисов да се завърне от посещението
си в Мюнхен.
КОНФЛИКТ
От конфликта между министерството и касата изплува фигурата на зам.-министър Жени Начева, която е и шеф на
надзорния съвет на НЗОК. Плочев я обвини в груба намеса в управлението на институцията. По думите му Начева стигнала
дотам, че се опитала да го накара да уволни главния секретар и на негово място да назначи друг човек, но той отказал.
"Като член на надзора има право да надзирава дейността, а не да се меси в оперативната работа. Аз не съм дирекция към
министерството, аз съм независима институция", възмути се Плочев. Ден по-рано Начева беше обвинена в същото и от др Димитър Петров, който бе подуправител на НЗОК до миналия декември. "Начева кадрува, разпорежда се директно на
административния персонал, променя бюджети на болници. Това не само че не е редно, но според мен тя извършва серия
от закононарушения", коментира Петров.
БНР
√ Евростат отчита повишаване на строителството в ЕС през декември, но при солидно влошаване в рамките на България
Продукцията в строителния сектор на целия Европейски съюз и в частност на еврозоната нарасна за втори пореден месец
в края на 2017-а година, докато строителството в рамките на България отбеляза доста рязък спад, показват последни данни
на Евростат.
Строителството в ЕС нарасна през декември с 0,6% спрямо ноември, когато се повиши с 0,5 на сто, като в същото време
строителството в еврозоната се подобри слабо с 0,1% след повишение с 0,2% месец по-рано.
На годишна база строителството в еврозоната и в ЕС се увеличи през декември съответно с 0,5% и с 1,5% след по-добър
ръст през ноември съответно с 2,9% и с 3,1%, като в рамките на цялата 2017-а година продукцията в строителния сектор се
повиши в единния валутен блок с 2,4% и с 3,5% в рамките на целия ЕС.
През декември най-силен ръст в строителството на месечна база е отчетен в Румъния (повишение с 4,5%), Франция (с 4,2%)
и Унгария (с 3,9%), докато най-солидно понижение е регистрирано в Словакия (спад с 5,5%), Испания (с 4,4%) и България
(понижение с 3,0%). Лидер при експанзията в строителния сектор на годишна база е Унгария (ръст с цели 35,0%), следвана
от Словения (с 21,2%) и Полша (с 18,3%), докато най-солидно влошаване е отчетно в Испания (спад с 13,4%) и България
(понижение с 4,1%).
Според същите данни на Евростат обаче, строителството в България отбеляза през декември солидно понижение за втори
пореден месец (на месечна база) и първо свиване на годишна база от десет месеца насам.
Продукцията в строителния сектор в нашата страна се сви през декември с 3,0% спрямо ноември, когато се понижи с 1,6%,
като това представлява влошаване на строителството за четвърти от последните шест месеца на 2017-а година. По-голям
спад в края на миналата година е отчетено единствено в Словакия и Испания.
На годишна база строителното производство в България се понижи през декември с 4,1% след растеж със 7,4% през
ноември, като това представлява първо влошаване на строителството от февруари 2017-а година насам. По този показател
България се нарежда на незавидното предпоследно място в рамките на ЕС, изпреварена единствено от Испания, където
беше отчетено понижение от 1,34 на сто.
√ Красен Станчев: Криенето на обороти не може да е водещата причина за смяна на касовите апарати в цялата система
Цели се въвеждане на новите технологии, които позволяват отчитането в реално време на по-голям кръг сделки,
включително тези по интернет
С промяна в Наредбата за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства всички касови апарати
в страната трябва да се сменят - за регистрираните по ДДС фирми срокът е краят на тази година, а за останалите - юни 2019а. Преди 6 години държавата също предприе мерки, с които задължи компаниите да се оборудват с нови касови апарати
с връзка с НАП. В коментар по темата в ефира на "Хоризонт" икономистът Красен Станчев, който е председател на
Управителния съвет на Института за пазарна икономика, отбеляза, че смяната на касовите апарати е обичайна практика,
която: Периодично трябва да се случва и се случва периодично, поради това че се променят технологиите и данъчните
власти навсякъде по света налагат подобни мерки.
Станчев припомни, че през 2011-2012-а година тогавашният финансов министър Симеон Дянков е предприел стъпки, за да
накара големите платци на ДДС и акцизи да се включат с техните касови апарати и принтери в системата за отчитане на
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данъци: И тогава, и сега фирмите, които търгуват на дребно, но са регистрирани по ДДС, са приоритетните, тъй като те са
по-големите и с по-големите обороти.
Онова, което е ясно, е, че в такива случаи имаме някакви причини от страна на данъчните власти - в дадения случай тези
причини са предимно нови технологии, които позволяват отчитането в реално време на по-голям кръг сделки,
включително такива по интернет. Докато преди 6 години нямаше толкова сделки по интернет.
Според Красен Станчев злоупотребите със сегашния софтуер и криенето на обороти от малките фирми не може да са сред
водещите причини, за да се предприеме мярката по смяна на касовите апарати в цялата система:
За малките фирми би било много скъпо - когато имате оборот, да речем, 300-400 лв. на ден, да отчитате всяка сделка.
Затова малките фирми отчитат един път на ден, а някои, да речем, един път на седмица. По-големите фирми всички са
вързани към системата на НАП и не виждам някакъв особен проблем.
Аргументацията е много интересна - говори се за укриване на оборот между 30 и 70%, което е просто невъзможно, беше
категоричен Станчев:
Това означава, че става дума за укриване на оборот между 11,5 милиарда и почти 26 милиарда лева, което е невъзможно.
Оборотът в търговията на дребно - всички стоки и услуги, махаме туризма, е някъде около 37-38 милиарда на година. Не
може толкова да се укрива, просто технически това е невъзможно.
Красен Станчев обясни, че при данъчната система, която работи в България - разчитаща основно на приходите от Данък
добавена стойност, е нормално периодично да има мерки, насочени към усъвършенстване на системата за отчитане на
обороти, но според него е необходим по-дълъг период, който да бъде предвиден за адаптация:
Няма много други мерки, които могат да се предприемат. Разбира се това, което прави НАП, е много по-добро от това,
което беше преди 2008-2007 година (въвеждането на пропорционалния данък). През 2008-а беше сменена системата за
оценка на риска при неплащане на данъци. Българската данъчна система оперира относително добре и затова, защото
оперира относително добре, ми се струва, че няма нужда от такова скоростно налагане на нови изисквания - те може да
се наложат, но би трябвало да има по-дълъг период за адаптация – около година и половина за големите и интернет
търговците, а за другите - да речем две-три години.
√ Отложеното работно посещение на Себастиан Курц ще се състои на 15 март
Отложеното работно посещение на федералния канцлер на Австрия Себастиан Курц ще се състои на 15 март, съобщи
правителствената пресслужба. Курц трябваше да пристигне в София вчера, но здравословни причини отложиха визитата
му.
Премиерът Бойко Борисов и канцлерът Курц ще обсъдят при срещата си задълбочаването на двустранните отношения,
както и сътрудничеството в рамките на ЕС с фокус върху приемствеността между Българското председателство на Съвета
на ЕС и Австрийското, което започва от 1 юли.
Profit.bg
√ Японските акции оглавиха ръста на азиатските пазари днес
Японските акции оглавиха ръста на азиатските пазари днес след слабото начало на деня.
Книжата на японските експортно ориентирани компании привлякоха инвеститори, след като доларът поскъпна спрямо
йената, благодарение на лихвите по щатските държавни облигации, които се движеха близо до най-високите си нива от
четири години.
В началото на днешната сесия азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI взе пример от пониженията на Уолстрийт вчера и
губеше 0.1%, преди да запише повишение от 0.5%. Австралийският основен индекс добави 0.1%, докато южнокорейският
KOSPI се повиши с 0.3%.
Японският Nikkei се възстанови от първоначалния спад и записа повишение от 0.65%. Индексът бележи ръст в пет от
последните десет сесии, възстановявайки се от четиримесечното дъно, достигнато при разпродажбите на световните
пазари.
Щатскитe индекси Dow Jones и S&P 500 записаха понижения вчера, прекъсвайки шестдневната си печеливша серия, след
като резкият спад в цената на акциите на Walmart се отрази сериозно.
Ръстът при Amazon и при производителите на чипове помогна на Nasdaq да се задържи почти без промяна за деня.
Лихвите по щатските държавни облигации нараснаха вчера, като тази по 10-годишните книжа се върна близо до
четиригодишния си връх.
Доларът се облагодетелства от по-високите лихви. Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо
кошница от шест други основни валути, нарасна до едноседмичен връх от 89.802 пункта.
Индексът скача с 0.7% от началото на седмицата, след като изгуби 1.5% в предходната седмица, падайки до тригодишно
дъно.
Доларът продължи ръста си от вчера и добави 0.4%, до 107.770 йени. Еврото остава почти без промяна на ниво от 1.2337
долара, след като в предходния ден изгуби 0.55%.
Австралийският долар поевтиня с 0.25%, до 0.7866 щатски долара, докато новозеландският долара остана без промяна на
ниво от 0.7348.
По-скъпият долар натежа над суровините, като фючърсите на петрола от сорта брент изгубиха 0.6%, до 64.88 долара за
барел, а фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняха с 0.7%, до 61.37 долара за барел.
Спот цената на златото докосна едноседмично дъно от 1 327.90 долара за тройунция и губи 1.4% за седмицата.
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