Асоциация на индустриалния капитал в България в
медиите
Industry Info
√ Съюзът на леярите представи нови проекти на годишната си среща
Нови проекти, доказващи ефективната съвместна работа между наука и производство,
представи Съюзът на леярите към
браншовата
камара
по
машиностроене
по
време
на
традиционната си годишна среща.
Съвместно с ТУ-София в „София Тех
Парк” компании от Съюза за
проучвали
възможностите,
приложението и преимуществата на
3D печата на пясъчни леярски форми.
Друг проект, представен по време на срещата, е съвместна реализация с
ИМЛТехнологии за леене под ниско налягане на алуминий в леярски
форми от фуранови смеси.
Леярските фирми могат да се възползват от проект на Асоциацията на
индустриалния капитал в България за насърчаване на заетостта, става
ясно още от срещата. Проектът се изпълнява по Националния план за
насърчаване на заетостта и предоставя възможност компаниите да заявят
обучение по леярски професии и след това да наемат избрани от тях
обучени работници при условията на субсидирана заетост.
Междувременно Съюзът на леярите обяви и обновеното си ръководство, като новите членове в него са Славин Янакиев,
изпълнителен директор на Прогрес, Стара Загора, и Васил Досев, заместник-директор по производствените въпроси в
Група Технология на металите акад. Ангел Балевски.
В годишната среща на Съюза на леярите взеха участие над 50 ръководители и специалисти от леярски фирми, както и
заместник-директорът на Института по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" към БАН с екип
научни работници, деканът на машинно-технологичния факултет към ТУ-София проф. д-р Георги Тодоров и директорът на
Техническия колеж към ТУ-Габрово доц. Георги Рашев, разказват от Съюза. В Съюза на леярите у нас членуват над 50
основни фирми, произвеждащи над 90% от леярската продукция на страната.
Ip Bulgaria
√ ИЗОБРЕТЕНИЯ * ТРАНСФЕР * ИНОВАЦИИ
VII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИТИ'2016 (9-12 ноември 2016 г.), НАЦИОНАЛЕН ДОМ НА ТЕХНИКАТА, ул. „Г. С. Раковски”
№108, ет. 2, София, под патронажа на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. Организатор: СЪЮЗ НА
ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
ДНИ НА КРЕАТИВНОСТТА И ИНОВАЦИИТЕ - П Р О Г Р А М А - 09.11.2016 г. (сряда)
Зала 3 - 12:30 ч. ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО ИТИ'2016 от Марио Христов – председател на СИБ; Приветствия от
официалните лица: Меглена Кунева – министър на образованието и науката, инж. Васил Велев – председател на АИКБ,
Д-р Петко Николов – председател на Патентно ведомство, проф. Тотка Трифонова - председател на Селскостопанска
академия, проф. Иван Ячев – председател на ФНТС, инж. Симеон Славчев – зам. председател на комисия в СОС;
Зала 3 - 14:00-17:00 Представяне на експонатите на журито за наградите СИБ
10.11.2016 г. (четвъртък)
зала 4 - 10:00-18:00 Изложение ИТИ'2016
зала 1 - 10:30-15:30 Представяне на експонатите на журито за наградите; зала 312 - 16:00-17:00 Заседание на журито; Зала
3 - 09:30-12:30 ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ДОБРИ ПРАКТИКИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ (панел лекция
на тема "Стратегията на синия океан, или как да намерим нов пазар" г-н Марк де Турк, Президент на IDEAS)
• Въведение – да бъдем в сегашно време;
• Какво е факт и мнение;
• Защо е важно да различаваме фактите от мненията в маркетинга;
• Какво е маркетингово позициониране на пазара;
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• Как да използваме рекламата "от уста на уста";
• Видовете клиенти;
• Как да намерим нов пазар;
• Как да оцелеем в конкурентна среда
Зала 3 - 13:30-16:30 Дискусионен панел „Как да ускорим иновационния цикъл на бизнеса?” (Академия по иновационен
менджмънт). Теми:
1. Иновационна култура и потенциал на успешните компании;
2. Управление на иновациите – система и стандарти.
Панелисти:
Деян Дойков - Колеж по маркетинг, мениджмънт и предприемачество; Милена Колева – Академия по иновационен
мениджмънт; проф. Илия Ценев – Фондация Качество 21; Цветелина Йоргова – ГИС Трансфер център; Димитър Христов –
ХИРОН – Мениджмънт консултинг
19:00 – Военния клуб - Връчване на наградите ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА и ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА
Вписване в ЗЛАТНАТА КНИГА на българските изобретатели.
11.11.2016 г. (петък)
Зала 4 - 10:00-17:00 ИТИ'2016
Зала 3 - 09:30-12:30 - Панел „ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ДОБРИ ПРАКТИКИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
(МОН, СИБ)”. Медиатори: Юрий Анджекарски, Председател на Сдруж. ПФО; Цветелина Йоргова, ГИС Трансфер център.
Доклади: "Подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания
и иновации "Хоризонт 2020"; Димитър Асенов, експерт в дирекция "Наука"; "Иновации в малките и средни предприятия";
Цветелина Йоргова, Фондация "ГИС – Трансфер Център"; "Състояние на електрическата мобилност в България"; Боян
Захариев – Директор Бизнес развитие и член на борда на директорите на ИКЕМ; "Политика за създаване на иновативно
мислещи специалисти"; Доц.д-р Влади Манев;
Зала 3 - 14:30 Представяне на нови решения, изобретения, иновативно предприемачество, добри практики и опит;
Зала 3 - 17:30 Връчване наградите на ИТИ'2016
Фоайе, зала 2 - 18.00 ч. Коктейл;
12.11.2016 г. (събота)
Зала 4 - 10:00-14:00 Изложение ИТИ'2016;
Зала 3 - 11:00-12:00 Представяне на нови решения, изобретения, иновативно предприемачество, добри практики и опит;
14:00 - Закриване на изложението.
Вестник Stroitel
√ Бюджет 2017 г. – консервативен и изпълним
Правителството одобри финансовия план за следващата година
Свилена Гражданска
Невена Картулева
Правителството одобри законопроекта за държавния бюджет на България за 2017 г. и актуализираната средносрочна
бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. Приети бяха също проектобюджетите на Държавното обществено
осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за догодина. Това стана по време на извънредно
заседание на правителството. След него министрите на финансите – Владислав Горанов, на здравеопазването – Петър
Москов, и на труда и социалната политика – Зорница Русинова, дадоха брифинг в Министерския съвет.
"Ако съберем повече пари, ще ги използваме за намаляване на дефицита. Най-голямото предизвикателство беше да
успеем да вместим приоритетите ни при намаляващ дефицит и запазване на данъчната система. Тези приоритети са
осигуряване на средства за реформа в образованието и увеличаване на разходите в сферата на сигурността", коментира
министър Горанов.
Той подчерта, че кабинетът продължава политиката за увеличаване на минималната работна заплата и от следващата
година тя ще е 460 лв. По думите му бюджетът за 2017 г. е консервативен, изпълним и е съставен в условията на растящ
Брутен вътрешен продукт (БВП). "Това ни дава основание да бъдем умерени оптимисти, че ще можем да изпълним плана
дори и по-добре – ако прогнозите за икономически растеж (2,5%) бъдат надминати, всеки лев, постъпил допълнително в
хазната, ще послужи за намаляване на дефицита", уточни Горанов. Той посочи и че са предвидени средства за нормалната
работа на държавните органи.
Министър Зорница Русинова коментира, че бюджетът за ДОО цели осигуряване на започналата пенсионна реформа. С
проекта се предлага от 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" да се увеличи с един процентен
пункт до 18,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. "Предвиждаме нарастване на пенсиите с 2,4 на сто от 1 юли идната
година, средният им размер за 2017 г. да бъде 341,57 лв., с 3% повече на годишна база. Планира се и увеличение на
средния осигурителен доход с около 40 лв.", обясни Русинова.
Министър Петър Москов посочи, че бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г. е балансиран
и съобразен с целите, заложени в Националната здравна стратегия. "През следващата година НЗОК ще може да плати за
дейности в сектор "Здравеопазване" 247 млн. лв. повече. Има увеличение по параметрите за извънболничната, за
болничната помощ, както и допълнителни пари за лекарства", добави той. По думите му резервът на Касата ще е с 24 млн.
лв. повече и правителството е приело, че може да бъде отблокиран еднократно и не по-рано от края на март 2017 г.
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Проектобюджетите за 2017 г., НЗОК и ДОО бяха обсъдени и по време на заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество. Работодатели и синдикати приеха със забележки предлаганата финансова рамка.
Българската стопанска камара подчерта, че нереформираната съдебна система, забавянето на електронното правителство
и утежняването на регулациите и размерът на таксите пречат на бизнеса.
От КНСБ настояват максималният осигурителен доход да стане 2800 лв.
В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. са представени средносрочните
икономически перспективи и приоритети на правителството, както и основните параметри на бюджетната рамка за
следващата година. Те са изготвени на база актуализираната макроикономическа прогноза, заложените основни
допускания, реалистичната оценка за приходите, както и при ограничаване на темпа на нарастване на разходите чрез
относително задържане на националните разходи.
Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. съдържа изискваната съгласно Закона за
публичните финанси съпоставка на актуалната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите с тази на
ЕК, като за първи път е включено и сравнение на прогнозата на МФ с прогнозата на ЕК по отношение на показателите на
сектор "Държавно управление".
Очакванията за реалния растеж на БВП са той да се запази на относително стабилни нива през прогнозния период, като
през 2017 г. слабо ще се забави до 2,5%, а за периода 2018 – 2019 г. се очаква постепенното му ускоряване до 2,7%.
Вътрешното търсене ще бъде водещо за растежа както по линия на потреблението, така и на инвестициите.
Средносрочната перспектива е обвързана със заложения приоритет за запазване на стабилността на публичните финанси
и се изразява в следване на вече определените цели за продължаване на фискалната консолидация и придържане към
консолидационните стъпки от пролетната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 година. Отчитайки
еднократния ефект върху бюджетното салдо за 2016 г., тук се запазват целите за дефицита за периода 2017 – 2019 г.,
съответно на 1,4%, 1% и 0,5% от БВП, заложени в пролетната средносрочна бюджетна прогноза.
Приходите, помощите и даренията по Консолидираната финансова политика (КФП) за периода 2017 – 2019 г. се движат в
границите между 38,4% и 37,7% от БВП. Тенденцията за лек спад през годините при очаквано нарастване през 2017 г.
спрямо очакваното изпълнение на приходите за 2016 г. е в резултат на мерките за повишаване на събираемостта на
данъчните приходи, промените в социалноосигурителната политика и прехвърляне на неданъчни приходи за 2017 г.,
разчетени в програмата за 2016 година.
Общите разходи по КФП в средносрочен план показват тенденция на намаление от 39,8% от БВП през 2017 г. до 38,2% от
БВП през 2019 г. Основната цел през периода 2017 – 2019 г. е провеждането на данъчна политика, насочена към
повишаване на бюджетните приходи и намаляване на дела на сенчестата икономика. Следва се политика на запазване на
ниските нива на облагане при преките данъци и прехвърляне на тежестта от преките към косвените налози. Постигането
на целта за изпълнение на бюджетните приходи е свързано с поддържане на устойчиво ниво на приходите при запазване
на тежестта на данъчното облагане и очакван положителен ефект от засилените действия при администриране на
приходите.
Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. предвижда увеличаване на размера на
минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазване на този размер за 2018 и 2019 г.
Осигурителната политика за разглежданите години предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за
фондовете на Държавното обществено осигуряване. За 2017 и 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за
фонд "Пенсии" на ДОО с по един процентен пункт, като целта е да се намали недостигът от средства по бюджета на ДОО
и субсидирането му от държавния бюджет. От 2017 г. е предвидено и увеличаване на осигурителната вноска за фонд
"Пенсии" за лицата по чл. 69 от КСО с 20 процентни пункта.
Пенсионната политика предвижда от 1 януари 2017 г. постепенно да се увеличава тежестта на една година осигурителен
стаж в пенсионната формула с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100 на КСО. За
2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж е 1,126. От 1 януари 2017 г. необходимият осигурителен стаж за
придобиване право на пенсия се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 г. и 8 месеца за жените и 38 г. и
8 месеца за мъжете през 2019 година.
Приоритетите в проектобюджет 2017 са фокусирани върху мерки, свързани с насърчаване на реформите в сектор
"Образование", поддържане на модерни и боеспособни въоръжени сили и развитие на отбранителните способности на
страната, подобряване на функционирането на системата на здравеопазването, както и изпълнение на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Средствата за изпълнението й ще бъдат осигурени
чрез заемно споразумение с Българската банка за развитие (ББР), се посочва в актуализираната средносрочна бюджетна
прогноза за периода 2017 – 2019 г., която е част от мотивите към бюджет 2017. В документа не е посочен точният размер
на предвиденото финансиране за програмата. През октомври обаче премиерът Бойко Борисов и министърът на
регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова коментираха, че подкрепата за саниране и през тази година
ще бъде 1 млрд. лв.
"Визията за обновяване на жилищния сграден фонд има пряко отношение към основните аспекти и изисквания на
устойчивото развитие. Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е насочена
към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна
ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на
жизнената среда. Основен акцент е и създаването на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите
и общините в страната, подпомагане на икономическото и социалното развитие на трансграничните региони и намаляване
на регионалните различия посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, насърчаване на
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сътрудничеството между регионите, както и насърчаване на съвместното трансгранично сътрудничество и балансирано
териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове – центрове", е записано още в бюджетната прогноза.
За функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" по КФП за
2017 г. са предвидени разходи в размер на 2373,4 млн. лв. С тях ще бъдат финансирани разходи за интегрираното развитие
на регионите и намаляване на различията, както и подобряване на тяхната инфраструктурна свързаност, модернизиране
на ВиК инфраструктурата, изпълнение на Стратегията за водоснабдяване и канализация в Република България 2014 – 2023
г.
За реализиране на целите в областта на образованието ще се изпълняват интегрирани мерки и действия за гарантиране
на равен достъп до качествено обучение и професионална подготовка и растеж, основан на знанието и науката, и
развитието на младите хора, и привличането на млади учители. Спазено е изискването средствата за отбрана за
следващата година да не са по-ниски от размера на одобрения минимум за сектора в съответствие с решението на
Консултативния съвет за национална сигурност при президента от 27 април 2015 г., като е осигурен ресурс за придобиване
на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили.
В здравеопазването приоритетни направления и дейности остават спешната медицинска помощ, електронното
здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената
политика.
За политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и
финансови инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда са осигурени 2 734 500 лв.
в плана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Заложени са и 351 522 900 лв. за поддържане,
модернизация и изграждане на техническа инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и
интегрираното управление на водните ресурси и геозащита. И още – за политика в областта на подобряване на
инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, както и за
повишаване на качеството на превантивния и текущ контрол в строителството.
Планирано е Министерството на околната среда и водите да получи 20 162 900 лв. за политика в областта на опазването и
ползването на компонентите на околната среда, както и 9 415 000 лв. за Националната система за мониторинг на околната
среда и информационна обезпеченост.
В проектобюджета за 2017 г. е заложено Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
разполага за политика в сектор "Транспорт" с 213 610 900 лв. Министерството на младежта и спорта ще разполага за
привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти, с 3 158
500 лв. Министерството на туризма ще разполага с 11 473 500 лв. за устойчивото развитие на туризма.
Вследствие на постигната фискална консолидация нивото на публичен дълг е стабилизирано на ниско и устойчиво
равнище, далеч под средното ниво за еврозоната и ЕС, както и за Маастрихтския критерий за публичен дълг към БВП,
посочват от Министерството на финансите, като от там за 2017 г. не предвиждат емитиране на нов външен дълг в рамките
на Глобалната средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари. Предстои
разглеждане и приемане на проектобюджет 2017 г. в Народното събрание.
Средствата за НЗОК са 3 452 816,0 хил. лв.
Проектозаконът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г. предвижда 3 452 816,0 хил. лв.
за приходи и трансфери. Заложените постъпления са 3 413 816,0 хил. лв., от които 2 279 730,0 хил. лв. са от
здравноосигурителни вноски и 1 134 086,0 хил. лв. – трансфери за здравно осигуряване. Разчетените средства за
здравноосигурителни вноски са 2 279 730,0 хил. лв., което е със 158 730,0 хил. лв. повече спрямо 2016 г. Предвидените
трансфери за здравно осигуряване са 1 134 086,0 хил. лв. Разходите и трансферите са 3 452 816,0 хил. лв.
Законопроектът е съобразен с приоритетите и политиките на Националната здравна стратегия, приета от Народното
събрание. В нея е посочено, че е необходимо "пренасочване на финансовите ресурси на НЗОК от болничната към
извънболничната медицинска помощ, с акцент върху финансирането на дейности в първичната помощ".
В сферата на първичната извънболнична медицинска помощ средствата са увеличени с 11% спрямо Закона за бюджета на
НЗОК за 2016 г., а по отношение на специализираната извънболнична медицинска помощ повишението е почти 5% спрямо
2016 г. За медико-диагностичната дейност се планира увеличение с над 7 млн. лв. Със законопроекта се предлагат и
промени в Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето.
Увеличава се осигурителната вноска за пенсии
Със законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2017 г. се предлага от 1 януари размерът
на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" да се увеличи с 1% до 18,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. 10,5% ще
се плащат от работодателя, а 8,3% – от работника. За родените след 31 декември 1959 г. предложеният размер на
осигуровките за държавния фонд "Пенсии" е 13,8%.
В законопроекта се предлага от 2017 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" да се увеличи с 20 на
сто – до 60,8% за родените преди 1 януари 1960 г., и до 55,8% за родените след 31 декември 1959 г.
За останалите осигурителни рискове не се предвижда промяна в размера на осигуровките. За фонд "Общо заболяване и
майчинство" вноската остава 3,5%, за фонд "Безработица" – 1 процент. За фонд "Трудова злополука и професионална
болест" осигуровката е между 0,4% до 1,1% и е за сметка на работодателя.
С проекта се предлага диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се да се увеличи съответно
на 460 лв., 500 лв., 550 лв. и 600 лв., съобразно облагаемия им доход за 2015 г. Минималният осигурителен доход за
земеделски стопани се запазва 300 лв. Без промяна остава и максималният осигурителен доход – 2600 лв.
От 1 януари 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1,1 на 1,126. От
1 юли 2017 г. пенсиите, отпуснати през предходната година, ще се преизчислят с този коефициент, което ще ги повиши с
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2,4 на сто. От 1 юли минималният размер на пенсията за стаж и възраст ще нарасне до 165,25 лв. Максималният размер на
получаваните една или повече пенсии се запазва 35% от максималния осигурителен доход или 910 лв. Средният размер
на пенсията през 2017 г. се очаква да стигне 341 лв.
Периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане остава 410 дни. С промени в Кодекса на
труда и Кодекса за социално осигуряване се създава възможност майките, които се върнат на работа преди края на отпуска
за бременност и раждане, да получават 50% от полагащото им се обезщетение, докато детето навърши 1 година.
Министър Владислав Горанов: Вътрешното търсене ще бъде водещо за икономическия расте
Мирослав Еленков
"Тази година имаме балансиран бюджет, но догодина отваряме пространство за повече разходи. Вътрешното търсене ще
бъде водещо за икономическия растеж, очакваме повече хора в трудоспособна възраст да се задържат на пазара на труда".
Това каза министърът на финансите Владислав Горанов. Безработицата според него ще се понижи до 6,5% до 2019 г., но
догодина ще е 7,3%. Прогнозираната за 2017 г. инфлация ще е 1,5%.
"Данъчната политика няма да повлияе на потребителските цени, като повишението при акциза на тютюна е според приетия
план на европейските изисквания", напомни Горанов и определи като добра новина факта, че преразпределението на
бюджета през БВП ще бъде под 40%.
"Акцентите в разходните приоритети ще са в сферата на образованието, в отбрана и сигурност, като с публичните финанси
ще бъдат гарантирани парите в здравеопазването. Независимо от изкушенията на политическите партии моделът на
данъчна политика няма да бъде променен и за това те се разбраха преди изборите", посочи Горанов.
По думите му заради добрите фискални резултати от тази година няма да се наложи поемането на нов дълг, но ще има
вътрешни емисии за погасяване на стари задължения.
Финансовият министър обясни, че фискалният буфер ще остане на разположение на правителството, като с част от него ще
се покрива дефицитът, а друга част ще се използва за емитиране на облигации за вътрешния дълг.
КНСБ поиска максималният осигурителен доход да се увеличи на 2800 лв.
Да се увеличи на 2800 лв. максималният осигурителен доход, за да се вдигне максималната пенсия на 980 лева от 1 януари
2017 г., поиска президентът на КНСБ Пламен Димитров при обсъждането на параметрите на бюджет 2017 г. в Националния
съвет за тристранно сътрудничество.
"Очакваме двойно увеличение на парите, свързани с мерките за пазара на труда (тази година те са 73 млн. лева)", заяви
позицията на синдиката Димитров.
"Бюджет 2017 като проект изглежда по-добре от тазгодишния, но това не означава, че нямаме критики, въпреки че дава
повече възможности за провеждане на политики", коментира синдикалният лидер.
Като притеснителна определи той ситуацията, според която икономическата активност трябва да бъде подкрепена от
вътрешното търсене, но това не е заложено в разходните политики.
Според работодателите има задържане на ръста на доходите
"Най-големият проблем е, че няма хора за работа, а в проектобюджет 2017 има задържане на ръста на доходите", смята
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
По думите на представителя на работодателската организация прогнозата в проекта за финансовия закон е реалистична,
що се отнася до повишаването на БВП, нивото на заетост и ръста на компенсациите на заетите.
"Смятаме, че планираното увеличение на приходите е постижимо, възможно е да бъде по-амбициозно, но се придържаме
към по-предпазлива прогноза", посочи Велев.
От бизнеса подкрепят и данъчната политика, липсата на увеличение на минималните осигурителни доходи, както и
запазването на максималния осигурителен доход.
Според Велев административните мерки като повишаване на минималната работна заплата няма да доведат до развитие
на икономиката на България. Необходими се повече средства за образование, считат от АИКБ.

Важни обществено-икономически и политически теми
Сега
√ Правителството загрява за рекордно харчене до Нова година
Само за две заседания министрите раздадоха на министерства и общини извънредни 125 млн. лева
Панайот Ангарев
Правителството се готви да засенчи всички досегашни рекорди по скоростно харчене в края на годината. С наближаването
на изборите темпото се ускорява. Само на двете си последни заседания кабинетът раздаде 125 млн. лева на различни
получатели за най-разнообразни цели - от кърпене на покриви и селски улици до брошури и клипове за председателството
на България на ЕС.
След като цяла година "стискаше кесията", властта ще изсипе рога на изобилието, защото има на разположение милиарди
за харчене. В понеделник Министерството на финансите съобщи, че към 1 ноември бюджетът има 3.4 млрд. лева излишък.
МФ отчете още, че към 31 октомври са направени само 71% от планираните за 2016 г. разходи. Това означава, че останалите
почти 30% трябва да бъдат изразходвани през ноември и декември. За двата последни месеца правителството има да
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похарчи над 8 млрд. лева. Сумата е колосална, като се има предвид, че за десетте месеца досега всички разходи на
държавата - министерства, агенции, комисии, общини, съдебна власт, университети и т.н., са 24.87 млрд. лева.
Огромното изоставане в разходната част се дължи на ненаправените от държавата инвестиции и на мъчителния старт на
усвояването на новите еврофондове. Вместо парите да се инвестират ритмично през годината, сега милиарди ще се
раздават ударно, със спорна ефективност и при растящи съмнения за политическа употреба на бюджетните ресурси.
На заседание министрите раздадоха 45 млн. лв., след като седмица по-рано разпределиха 80 млн. лв. Сега за пореден път
общини и министерства получиха пари за инфраструктурни обекти - общо 28.3 млн. лв. От тях 11.8 млн. лв. се дават на
регионалното министерство за довършване на пътя Долно Черковище - Голям извор.
Въпреки доброто финансово състояние на Българската православна църква кабинетът отпусна 300 хил. лв. за ремонт на
покрива на Софийската духовна семинария. Редица общини бяха зарадвани с над 16 млн. лв. за ремонти на шосета и улици.
Варна получи още 8.6 млн. лв. за преодоляване на последствията от бедствието в Аспарухово от 2014 г. Парите са за
възстановяване на спешните разходи, направени още в първите дни след наводнението, те е трябвало да бъдат
възстановени още от кабинета "Орешарски", обясниха от общината. Не стана ясно защо се отпускат едва сега.
Поредни милиони получи и Министерството на отбраната - 15.3 млн. лева за ремонта на МиГ-29, въпреки че за целта порано вече бяха насочени допълнително 80 млн. лв. До този момент обаче няма данни МО да е изразходвало по-голямата
сума, тъй като всички обществени поръчки за ремонт се провалиха. Затова изненадващо от МО обявиха, че преминават
към пряко договаряне с единствената фирма, допусната до края на конкурса за доставка на двигатели за МиГ-29. Цената
на контракта е над 40 млн. лв. Въпреки че военният министър Николай Ненчев обяви, че няма да работи повече с РСК
"МИГ", се оказа, че фирмата е представител именно на компанията производител на руските машини. Вчера стана ясно, че
след провала на търга за самолетните агрегати КСА-2 на изтребители, МО и тук тръгва към директно договаряне. Цената
на контракта е над 10 млн. лв.
Правителството реши да даде и 150 хил. лв. по комуникационната стратегия за ЕС. 30 000 от тях щели да отидат за медии,
но не е ясно с каква цел, след като почти 10 години сме в Европейския съюз. 120 хил. лв. ще отидат за ремонт на залата, в
която се дават пресконференции в Министерския съвет. Кабинетът разреши и на вътрешния министър Румяна Бъчварова
да изхарчи 160 млн. евро, които ЕС даде за охрана на границата.
ОБЕЩАНИЯ НА КАЛПАК
Раздаването на пари започна дни преди вота за президент на 6 ноември. Първоначално премиерът обеща увеличение на
учителските заплати, след което правителството раздаде над 80 млн. лв. за пенсионери, болници, общини, БАН, стадиони
и награди.
Вчера в Благоевград премиерът се оплака на жители със санирани жилища: "6.200 млрд. лева живи пари излязоха тази
година от България за разплащането на стари дългове, с които икономиката ни щеше да отиде на 10% ръст и нагоре.
Дадохме 1.3 млрд. лева живи пари за американските централи от времето на Костов, живи пари заминаха за Вашингтон.
1.2 млрд. лв. сега заминават за Москва живи пари, наши пари за един гьол от Белене и 3.7 млрд. изплатихме на
вложителите в КТБ".
√ Иван Иванов: Свободният пазар няма да вдигне цената на газа
НИКОЛА КОЛЕВ
Очакваната либерализация на газовия пазар няма да повиши цената на природния газ. Това заяви председателят на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов след общественото обсъждане на промени в правилата
за търговия с природен газ и новата методика за балансиране на газовия пазар, цитиран от Инвестор. Анализите на
регулатора не показват, че ще има съществено изменение на цената, допълни той. Шефът на КЕВР не очаква натиск върху
цената и от петролните пазари, тъй като цената на нефта продължава да се държи твърдо под 50 долара за барел (около
159 литра - б.р.)
Наскоро обаче от "Булгаргаз" съобщиха за увеличение на транзитните такси след провеждането на първите търгове за
свободен капацитет по транзитния газопровод в Румъния. Това стана с ценовото изявление на дружеството за третото
тримесечие. Очаква се държавната компания да внесе ново ценово предложение в енергийния регулатор на 10 декември,
но с него също не се очаква искане за някаква голяма промяна.
В момента монополно положение на пазара у нас има доставчикът "Газпром Експорт". С освобождаването на капацитета
на връзката Сидирокастро - Кулата от това лято стана възможно да има и алтернативни, виртуални доставки на газ. Нови
играчи ще се появят и с въвеждането в експлоатация на новата газова връзка с Румъния, както и с изграждането на
интерконектора с Гърция, обясни Иван Иванов. Обсъжданите вчера промени целят да въведат европейските правила за
свободна търговия на газовия пазар. КЕВР ще вземе окончателно решение по тях на 30 ноември.
Капитал
√ НЕК сви загубата си до 154 млн. лв.
Компанията продава по-малко ток, а дълговете растат заради арбитража за "Белене"
Тази година държавната НЕК произвежда по 50 млн. лв. загуба на всеки три месеца. Което е с 40% по-добре отпреди
година, но е далеч от финансово здравословното състояние. Числата се виждат в новия отчет на дружеството за
деветмесечието. От тях става ясно, че НЕК продава по-малко и че дълговете растат. Последното вече е известно компанията беше осъдена да плати над 1 млрд. лв. за поръчаното оборудване за "Белене". Променя се и основният
кредитор - НЕК вече дължи още пари на собственика си БЕХ и по-малко на двете американски централи.
Едрата сметка
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Компанията продължава да отчита загуба от 154 млн. лв., но тя е със 101 млн. лв. по-ниска в сравнение с деветмесечието
на 2015 г. Това се дължи на намалението на общите разходи със 154 млн. лв. (6%) и на приходите с 2.3%, показват данните
от финансовия отчет. Подобрението на резултата е най-вече заради предприетите през миналата година законодателни и
регулаторни мерки. Тяхното положително отражение обаче се изяжда от по-малкото продажби на ток - спад с 25%.
Финансовото положение на компанията леко се влошава спрямо шестмесечието на 2016 г., когато загубата е била 95.2
млн. лв. Това се дължи основно на увеличението на финансовите разходи и съдебните разноски, свързани с арбитражното
дело за "Белене".
Двата нови парични потока
Постъпленията във фонд "Сигурност на електроенергийната система" значително намаляват отрицателния финансов
резултат на компанията. В него влизат 5% от приходите на всички производители на енергия, които след това се превеждат
на НЕК. За деветмесечието тези средствата са 198.5 млн. лв.
Подобрението на резултата (макар и отрицателен) се дължи и на увеличението на приходите от цена задължение към
обществото със 101.5% до 502.9 млн. лв. Това се дължи на значителното й увеличение за бизнес клиентите от август
миналата година.
Намалени продажби
Резултатът на НЕК можеше да е по-добър, ако пазарната конюнктура не беше довела до значително намаление на
продажбите на електроенергия. Най-голям спад от 50% има на сделките на свободен пазар (предприятието само избира
доставчика си на енергия), където приходите спадат със 127%. Това се дължи най-вече на намаленото търсене на
електроенергия в региона и на спада в цените с 5-6%. От отчета става ясно още, че 35% от енергията за свободния пазар е
продадена чрез създадената в началото на тази година енергийна борса.
НЕК отчита значително намаление и на приходите от продадена енергия и за регулирания пазар от 21%. Това се дължи на
намаленото на потреблението в този сегемент с 10.9% заради излизането на все повече потребители на свободния пазар,
става ясно от доклада за дейността на компанията.
С близо 24% намаляват и приходите от продажба на електроенергия на балансиращия пазар.
Какво става с разходите
Намалението на разходите на компанията с 6% се дължи най-вече на по-малкото количество закупената енергия.
Недостатъчното натоварване на двете американски централи ТЕЦ "Контурглобал Марица изток 2" и ТЕЦ "Гълъбово" в
сравнение с миналата година обаче оскъпява закупената електроенергия заради задължението на НЕК да изкупи цялата
разполагаемост на централите. По тази причина цените, заложени от КЕВР, са значително по-ниски от тези, на които НЕК
реално изкупува енергията, което се отразява неблагоприятно върху финансовия резултат, посочват от компанията.
От НЕК допълват, че негативен фактор при приходите е и по-високото производство на възобновяема енергия през третото
тримесечие на годината.
Най-голям ръст на разходите има в графата "Други". Двукратното им увеличение до 90 млн. лв. се дължи на съдебните
разноски по арбитражното дело за "Белене" и глоби и неустойки към производителите на енергия за неизплатени навреме
задължения. Финансовите разходи също се увеличават с 52% до 72.7 млн. лв. заради облигационния кредит от 550 млн.
евро, който БЕХ взе през април, за да може НЕК да погаси свои стари задължения. Затова и търговските задължения на НЕК
намаляват с 2.3 пъти до 585.7 млн. лв.
Труд
√ Строят повече сгради с по-малки жилища
НСИ: 830 кооперации започнати за три месеца
Тенденцията за съживяване на жилищното строителство в България продължава, показват най-новите данни на НСИ за
третото тримесечие на годината. През юли, август и септември в страната e зaпoчнaл cтpoeж нa 830 кооперации c 3144
жилищa в тяx и c 395 609 ĸв. метра oбщa зacтpoeнa площ, което е с 12% повече сгради в сравнение със същия период на
2015-а и с 4,6% повече апартаменти. Разгънатата застроена площ обаче е пo-мaлĸo c 11,4%, което показва, че пазарът
изисква по-малки жилища.
Вдигат най-много апартаменти в София, Пловдив и Варна
Новото жилищно строителство е концентрирано в трите най-големи града – София (115 сгради), Варна (112) и Пловдив
(111).
Видин, Монтана и Търговище са най-зле
B Kюcтeндил и Ямбoл тe ca 8, в Cилиcтpa 7, a във Bpaцa 4. Haй-тeжĸo e пoлoжeниeтo във Bидин, Монтана и Търговище,
ĸъдeтo нямa нитo eднa зaпoчнaтa жилищнa cгpaдa за три месеца.
През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1183 жилищни сгради,
51 административни сгради/офиси и на 1170 други сгради. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови кооперации
са издадени в област София (170), Пловдив (170), Варна (109) и Бургас (104). Най-много жилища предстои да бъдат
започнати в област София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе.
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БНР – Радио Варна
√ Туристическият бранш символично закри сезона във Варна
Активният туристически сезон в морската столица бе символично закрит на специално тържество, организирано от Община
Варна, в сряда вечерта. В залата на Градската художествена галерия присъстваха представители на всички браншови
структури в сектора, зам.-кметът на Община Варна Коста Базитов, командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев,
генералният консул на Руската федерация във Варна Сергей Лукянчук, почетните консули на Израел – проф. Красимир
Методиев, на Германия и Франция – Недялко Неделчев, на Индонезия – Красимир Симов, районни кметове,
представители на Летище Варна, много хотелиери, туроператори, ресторантьори, екскурзоводи. Поздравителен адрес бе
изпратен от Николина Ангелкова министър на туризма.
Статистическите данни за изминалите летни месеци оправдаха оптимистичните прогнози за двуцифрен ръст в туризма,
както в национален, така и в регионален план. Активният сезон в морската столица приключи в края на октомври, когато
бяха последните полети от лятната чартърна програма на Летище Варна, а на Морска гара пристигна последният пасажер,
стана ясно на срещата.
„Варна трябва да бъде привлекателна дестинация четири сезона! Работим за реализиране на тази цел, мотивирани от
факта, че имаме всички предпоставки - прекрасна природа, богато културно-историческо наследство, минерални
водоизточници, които могат да станат основа за развитие на целогодишен СПА туризъм. Знаете, че сме инициатори на
законодателни промени в тази насока.“ Това заяви кметът Иван Портних при приветствието си към участниците в срещата.
Той отчете, че е изминал един успешен сезон, за което заслуги имат всички представители на бранша. „Прогнозите за 2017
г. са оптимистични, което ни ангажира да работим още по-активно за развитието на сектора. Факт е, че положихме доста
усилия по отношения на модернизирането на инфраструктурата. Голямо предизвикателство остава изграждането на
пречиствателната станция в курорта Златни пясъци, защото без чисто море не може да разчитаме на устойчиво развитие
на туризма“, допълни кметът. Приветствие към гостите отправи и областният управител Стоян Пасев.
По време на тържеството бяха раздадени и награди за принос в развитието на туризма. За увеличаване ръста на туристите
на територията на община Варна през 2016 г. приз получи „Дестинейшън туристик сървисис“, с управител Калин Сутев.
Фирмата е официален представител и агент за България на немския туроператор DER Touristik, с най-голям брой
реализирани записвания от пазари Германия, Австрия, Щвейцария, Люксембург, с акцент в програмата си - дестинациите
Варна и Бургас.
За привличане на най-голям брой туристи от различни целеви пазари – наградата взе Григор Фиданов, собственик на
"Хотелско мениджърска компания". През март тази година той сключи една от най-големите сделки в туризма, като купи
хотелите "Обзор" и "Изгрев" в курорта Златни пясъци. За варненски ресторантьор бе отличен Орлин Павлов, собственик на
веригата заведения Happy Bar & Grill – с 29 заведения в страната и 2 в чужбина. Награда за активен ангажимент при
решаване на проблемите в сферата на туризма бе дадена на Георги Щерев – председател на съюза на хотелиерите в к.к
„Златни пясъци“. По време на тържеството почетни плакети получиха екскурзоводи и туроператори. Обявени бяха и
отличените в конкурса „Млад предприемач/мениджър в туризма“, който стартира при откриването на летния сезон на 15ти май. Призовете спечелиха Борислав Димитров - специалист „Пътувания и резервации“ в туроператорска фирма, Иван
Цветанов - маркетинг мениджър на верига хотели „AQUA“, и Полина Дочева – главен мениджър на хотел-галерия „Графит“.
Монитор
√ Отпуснаха 4 млн. за подкрепа на пчеларите
Близо 4 млн. лв. преведе ДФ „Земеделие“ по схема de minimis за минимална помощ за подкрепа на пчеларите през 2016
г., съобщиха от фонда Индивидуалният размер на подпомагане за едно пчелно семейство е 11 лева. По схемата бяха
подадени над 3 300 заявления за подпомагане на близо 386 000 пчелни семейства.
Сердства получиха пчеларите, подали валидни заявления за кандидатстване, които отглеждат между 20 и 200 пчелни
семейства, като за стопаните с над 200 пчелни семейства финансиране беше изплатено за първите 200 пчелни семейства.
Задължение на стопаните е да запазят 80 на сто от броя на пчелните семейства, за които е получена помощта, като до 1
декември представят заверен ветеринарно-медицински дневник на пчелина за извършен задължителен есенен
профилактичен преглед на пчелните семейства.
Припомняме, че индивидуалният таван за подпомагане по de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също
предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни
години (2014-2016 г.).
Дума
√ Държавата губела 1,2 млрд. лв. годишно от контрабанда на горива
Има монопол при кражбите на ДДС и акциз, твърди Емил Димитров
Държавата губи по 1,2 млрд. лв. годишно от контрабанда на горива, а за близо 30% от потребяваното гориво не са внесени
необходимите данъци, заяви вчера пред "Нова телевизия" депутатът Емил Димитров - Ревизоро, който е бивш шеф на
Агенция "Митници".
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Той припомни данни от доклад на финансовото министерство от 2015 г., според който средногодишното потребление в
България на дизел е 3,4 млрд. литра. Платените налози са за 2,2 млрд. литра, а загубите за хазната от нерегламентираните
доставки и продажби на течни горива се оценява на 1,2 млрд. лв.
"Това са данни отпреди 3 години, но са актуални и сега, защото проблемът не е от вчера. Крайно време е да се признае, че
както има монопол на пазара на горива, така има монопол и върху кражбите на ДДС и акциз. Усилията на всички власти,
най-вече на ДАНС и прокуратурата, трябва да бъдат насочени към контрабандата и политическата корупция", каза
Димитров.
Според него управляващите се фокусират върху неефективни акции. "Не може да изпратиш 300 души да арестуват 30
митничари, хванати с подкуп от 5 евро. Така в бюджета няма да влязат повече пари", обясни експертът.
Димитров поясни още, че системата между НАП и митниците не работи ефективно. По думите му се допуска да се трият и
подменят данни, което може да "покрие" десетки хиляди камиони. "Възможно е да изчезнат 20 000 трансакции и никой
да не обърне внимание", смята той.
Бившият шеф на митниците предлага да се затегне фискалният контрол, защото, по думите му, данъчните не следят
оборотите и горивата по границите, а се занимават с плодове и зеленчуци. "Само митниците следят потока гориво, защото
минава през митнически складове. Това очевидно показва, че системата между двете приходни агенции не работи
ефективно и митниците не могат да се справят сами. Не е редно да има различни видове складове и за единия да има
контрол, а за другия - не. Нека всички складове станат данъчни, за да могат и от НАП да осъществяват контрол", предложи
Димитров.
Според него, за да стане 300 лв. минималната пенсия, са нужни 700 млн. лв., които съвсем лесно могат да се осигурят, като
се пресече контрабандата на горива и в бюджета постъпват над 1 млрд. лв. годишно.
√ Държавната енергетика изпраща деветмесечието с лоши резултати
НЕК все още изпитва затруднения да изплаща своите задължения, въпреки че дружеството е ограничило своите загуби,
показват данните, публикувани на сайта на Министерството на финансите. През първото и второто тримесечие
дружеството беше на печалба. НЕК съобщава за загуба в периода януари - септември в размер на 154 млн. лева.
Спрямо същия период на 2015 година има намаление от 101 млн. лева, но въпреки това дружеството е притеснено да
посреща задълженията си, е записало ръководството на компанията във финансовия си отчет. Приходите от продажби
намаляват с 2,3% до 2,19 млрд. лева. С либерализацията на електроенергийния пазар започват да намаляват и приходите
от продажба на регулиран пазар. Разходите на НЕК намаляват - с 6% до 2,4 млрд. лева. Това се дължи на по-малките
разходи за закупуване на електроенергия.
Печалбата на АЕЦ "Козлодуй" се свива с 87 млн. лева до 39 млн. лева вследствие по-ниските приходи от продажби на
произведената електроенергия. Приходите на дружеството намаляват, а разходите растат. През първите девет месеца на
годината АЕЦ "Козлодуй" е реализирала приходи за 636 млн. лева (спад от 1%), а разходите са 595 млн. лева (ръст от 15%).
Основната част от разходите на ядрената централа са свързани с проектите за удължаване на експлоатацията на пети и
шести блок. С тях са свързани и повечето инвестиции, направени в централата до 30 септември. Общият обем на
инвестициите е 49,5 млн. лева.
Приходите на ТЕЦ "Марица изток" 2 намаляват с почти 16% до 384,5 млн. лева. Разходите също се свиват до 444 млн. лева.
Централата увеличава загубите си в първото деветмесечие - до 86,1 млн. лева, спрямо загуба от 68,1 млн. лева в същия
период на 2015 година.
Към края на септември БЕХ повишава нетната си печалба с 16,3% до 137,8 млн. лева. Холдингът е генерирал приходи в
размер на 116,6 млн. лева, което е с 26% повече спрямо същия период на миналата година. Разходите също растат - с 31,6%
до 7,4 млн. лева. Основните разходи на дружеството са свързани с лихвите по облигационните емисии, а приходите растат
от увеличаване на дивидентите и съучастията, поясняват от компанията. Паричната наличност на холдинга е 262 млн. лева.
От публикуваните отчети е видно още и намаляване на печалбата на "Булгартрансгаз" - до 59,9 млн. лева, спрямо 75,4 млн.
лева за първите девет месеца на 2015 година. Приходите на дружеството, свързани основно с преноса на газ - на
територията на страната и транзита до Гърция, Турция и Македония, както и съхраняване на газ в "Чирен", също се свиват
до 235,7 млн. лева.
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