Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Стандарт
√ Вотът за президент не е повод за оставка
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Парламент се избира на 4 години и когато хората гласуват, трябва да мислят. И след всякакви видове избори - било то за
президент, евродепутати или общински, не следва да се правят парламентарни избори. Защото когато се правят
парламентарни избори, държавата спира да работи за половин година. Няма да изненадам никого, ние винаги сме се
изказвали против предсрочни избори и независимо от това кой спечели
президентския пост, важно е дали в парламента има преобладаващо
мнозинство и това определя възможността да функционира държавата. Ако
такова няма, то тогава неизбежно трябва да се отива на избори, но това не е
функция на това кой печели президентските избори. По-просто казано, ако
един спортист реши, че е по-добър от олимпийския шампион, за това нещо
не се свиква олимпиада. А когато има олимпиада след 4 години се явява на
състезание. Предсрочни избори ще влошат работоспособността на
държавната администрация, държавата спира да работи, има много
популизъм във всички предизборни послания и това не е добре за
икономиката. Сега са започнати редица реформи, има много закони, които
са гледани на първо четене, които трябва да се докарат до успешен край. Ако
парламентът може да работи и подкрепя предложенията на правителството
като законодателни инициативи, това за нас е достатъчно условие, за да не
се провеждат предсрочно избори.
Записа Ивета Иванова

√ Бизнесът: Не е време за избори
Борисов да се разбере с реформатори, патриоти и независими, искат предприемачи
Резултатите от изборите за президент, каквито и да са те, не са повод за оставка на кабинета и предсрочни избори, смятат
представители на бизнеса, които "Стандарт" потърси за коментар. На България й трябва стабилност, дано не се стигне до
предсрочни избори, каза Стефан Шарлопов, председател на Българския съюз по балнеология и СПА. "Парламент се избира
на 4 години. И след всякакви видове избори - било то за президент, евродепутати или общински, не следва да се правят
парламентарни избори", коментира и Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ). Ние винаги сме се изказвали против предсрочни избори и независимо от това кой спечели президентския пост,
важно е дали в парламента има преобладаващо мнозинство, така че да функционира държавата, продължи той. Според
него е важно парламентът да работи и да подкрепя законодателните предложенията на правителството. И ако това е
изпълнено, няма нужда от провеждането на предсрочни избори.
"Бойко Борисов трябва да намери сили и да се разбере като мъж с реформатори, патриоти и независими, които да го
подкрепят. Това е и позицията на индустриалци, с които съм говорил", коментира и Стефан Шарлопов. Според него, ако
има предсрочни избори държавата ще забуксува. "Ще спре да се развива икономиката, ще има 4-5 месеца застой и докато
тръгнат нещата наново, ще сме загубили общо около 7 месеца", каза Шарлопов.
Една от най-важните задачи, които предстоят пред парламента, е приемането на бюджета за 2017 г. Проектът на бюджет
вече е внесен от Министерски съвет в парламента. Ако кабинетът подаде оставка, влизаме в една много интересна
хипотеза, която до момента не се е случвала, защото ще има действащ парламент, а в същото време ще има ново служебно
правителство, коментира Десислава Николова от Института за пазарна икономика. Според нея едно служебно
правителство може да предложи нов бюджет, който може да е по-консервативен.
Екип на "Стандарт"
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24 Часа
√ Индустрията притеснена от недоговорен газ
В отворено писмо на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори до вицепремиера Томислав
Дончев се предупреждава за възможност да се повтори 31 декември 2015 г., когато доставчикът на "Овергаз Мрежи"
спря газа за тях
Индустриалните енергийни консуматори са силно обезпокоени от изявленията на изпълнителните директори на
"Булгаргаз" ЕАД и "Овергаз Мрежи" АД за упражнен натиск върху "Булгаргаз" ЕАД от страна на "Овергаз Мрежи" АД, чрез
незаявяване на доставки на природен газ за 2017 г. в договорения срок и опити за индивидуално предоговаряне на условия
по договора за обществена доставка, валидни за всички клиенти на дружеството в страната. Това се казва в отворено писмо
до вицепремиера Томислав Дончев от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. То е с копие до
министъра на енергетиката Теменужка Петкова, председателя на енергийната комисия в парламента Делян Добрев,
председателя на КЕВР Иван Иванов и до председателите на АИКБ и КРИБ - Васил Велев и Кирил Домусчиев. В него се казва
още:
Опасяваме се, че незаявяването на доставка на природен газ за нуждите на "Овергаз Мрежи" АД ще доведе до ситуация,
подобна на причинената от същото дружество в края на 2015 год., когато на 31 декември 2015 г. то заяви цялата си годишна
консумация за 2016 г. към "Булгаргаз" ЕАД, поради спрени доставки от техния доставчик. Ако подобно заявяване на обеми
природен газ след изтичане на срока по договора за обществена доставка отново бъде позволено, финансовите
последствия за всички крайни клиенти на природен газ в България ще са още по-тежки.
Съгласно действащото законодателство "Булгаргаз" ЕАД осъществява обществена доставка при условия, съответстващи на
договорите му за покупка на природен газ.
Следователно при евентуално заявяване на допълнителни непредвидени количества, извън договорените с неговия
доставчик "Газпром Експорт", в конкретния случай за нуждите на "Овергаз Мрежи" АД, гъвкавостта по договора за цялата
предстояща 2017 г. за надзаявяване без финансови санкции за "Булгаргаз" ще бъде до голяма степен, ако не и изцяло
изчерпана. Общественият доставчик няма да може да предложи каквато и да е гъвкавост към крайните клиенти в България.
Това ще доведе до невъзможност през предстоящата година за изпълнение на увеличени заявки за доставка от останалите
клиенти на "Булгаргаз" без налагането на финансови санкции върху тях.
Също така, незаявяването на количествата природен газ в договорения срок от страна на "Овергаз Мрежи" АД неизбежно
ще нанесе допълнителен финансов удар върху всички останали клиенти на обществения доставчик поради факта, че за
обемите природен газ, необходими за удовлетворяване "непредвидените" нужди на съответното газоразпределително
дружество, "Булгаргаз" не разполага с осигурен капацитет за пренос през територията на Румъния за 2017 г. За да бъде в
състояние да осъществи евентуална доставка, "Булгаргаз" ще бъде принуден да участва в нови търгове за разпределение
на краткосрочен капацитет за пренос, чиято цена неколкократно надвишава цената за годишен капацитет. "Булгаргаз"
успешно осигури през септември 2016 г. евтин годишен капацитет за всички останали клиенти, подали навреме своите
заявки.
Съществуващата нормативна рамка не предвижда механизъм, по който допълнителните разходи за капацитет на
"Булгаргаз" да бъдат прехвърлени върху конкретния причинител и следователно ще бъдат разпределени върху всички
клиенти чрез увеличение на регулираната цена за обществена доставка в следващия ценови период. Накратко казано
реално поскъпване за всички, заради едно дружество в т.ч. и за топлофикационните дружества.
В тази връзка настояваме Комисията за енергийно и водно регулиране да се сезира и след подробен анализ на
съществуващата нормативна рамка и подписаните договори за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром Експорт", както
и между Обществения доставчик и "Овергаз мрежи" АД, да предприеме незабавно необходимите действия в т.ч.
евентуално изменение на начина на образуване на цената за обществена доставка на природен газ, с цел всички
допълнителни финансови разходи, свързани с осигуряване на нужния капацитет за пренос, както и всички претърпени
финансови санкции за неспазения договорен срок да се поемат изцяло от виновно причинилия ги.
Телевизия Блумбърг
√ Какво означават президентските резултати за икономиката
Васил Велев от АИКБ и Лъчезар Богданов от Индъстри Уоч, Светът е бизнес, 7.11.2016
Предсрочните избори не биха довели до нищо добро. Около тази теза се обединиха Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал (АИКБ) и икономистът от Индъстри Уоч Лъчезар Богданов в "Светът е бизнес" с Ивайло Лаков.
По време на избори държавата на практика не работи няколко месеца, а когато са предсрочни дори и още повече, каза
Велев. Едни предсрочни избори, за които заявка дава премиерът Борисов, няма да доведат до нищо друго освен половин
година държавата да не работи и да се разхлаби финансовата дисциплина, допълни той.
По думите на Богданов един раздробен парламент ще блокира въвеждането на структурните реформи, от които
икономиката се нуждае. По-късно може да дойде друго правителство, което да започне отначало, за да може да каже, че
"тези реформи бяха въведени от нас".
Вижте повече във видеото.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Инфосток
√ Икономическият печат: Данък уикенд за колите няма да е с твърда ставка
Капитал Daily
Данък "уикенд" за колите няма да е с твърда ставка. Плоска ставка за данък "уикенд" няма да има. Брюксел е отказал на
страната фирмите да могат да избират между два варианта как да облагат фирмените автомобили с право на приспадане
на ДДС, които се ползват и за лични цели. Офертата на финансовото
министерство беше компаниите или да изготвят свой модел на
отчитане, или да се връща само половината ДДС. От думите на
финансовия министър Владислав Горанов пред "Капитал" става ясно,
че ново искане за разрешение от Брюксел няма да има, защото целта
им е първо да се ориентират как фирмите отчитат данък "уикенд".
От отказа следва, че за превозни средства, за които може да се иска
приспадане на ДДС, фирмите ще трябва да водят пътни листи, да делят
лични и служебни коли и да решат колко да внесат в бюджета като ДДС
от стойността на колата при покупка и от разходите по поддръжка
около нея. Това създава бюрокрация в компаниите и може да доведе
до данъчен тормоз. Но е по-изгодно за дружествата, в които личното
ползване почти отсъства. Регистрираните по ДДС фирми са около 300
хиляди.
Защо Брюксел отказа
Отказът на Европейската комисия става ясен от Доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма
за полугодието на 2016 г. и беше потвърден от Горанов. През пролетта финансовото министерство беше поискало
разрешение (т.нар. дерогация) компаниите да могат автоматично и без документи да си признават 50% от ДДС, а останалия
да го внасят.
Мотивът за отказа на Брюксел според доклада за бюджета е, че "незадължителното въвеждане на ограничението на
правото на данъчен кредит ще продължи неравностойното третиране на определени бизнес активи и няма да опрости
събирането на ДДС. В тази връзка България е приканена да преразгледа подаденото искане".
Сходно е и обяснението на финансовия министър: "Подозирахме, че ще откажат, защото това, което искахме, го няма като
практика - избор между двата модела. Те казват дерогация подобно на тази, която искате, може, но само ако се прилага
един от двата модела. Не може да се даде право на избор дали ще избереш частично приспадане на данъчен кредит или
другия модел - да си водиш счетоводство и да преценяваш каква е частта на личното ползване - или едното, или другото."
Идеята накратко беше - ако закупиш автомобил за 50 хил. лв., вместо да ползваш за него 10 хил. лв. данъчен кредит, да
ползваш половината, т.е. 5 хил. лв., без данъчните да се интересуват в каква част от времето се кара за лични цели. Но на
голяма част от бизнеса 50% признаване за лично ползване му беше неизгодно. И затова управляващите по искане на
бизнеса оставиха опция - или 50% приспадане на ДДС, или компаниите да попълват пътни листа и сами за изчисляват колко
процента ползват за нуждите на бизнеса и колко - за лични цели. Ако финансовото министерство беше решило да има
единствено твърда ставка 50 на 50, две трети от бизнеса щяха да са недоволни, смята данъчен консултант.
Какво следва
"Засега сме оставили да видим как ще се напасне бизнесът към данъка върху личното ползване. Това, което се наблюдава,
е, че бизнесът предпочита тези активи, които ги ползва предимно за лични цели, да ги извади от ДДС оборота, т.е да не
ползва данъчния кредит за тях. Това беше и целта на инициативата за по-справедлива система на ДДС, защото масова
практика беше данъчно регистрираните по ДДС лица да се ползват с предимство пред останалите граждани като плащат
частично ДДС", допълва Горанов.
Според данъчен консултант от международната одиторската четворка на теория ЕК не ни ограничава пак да поискаме
дерогация. За големия бизнес, който ползва автопарка си предимно за работа, тази опция за 50% връщане на ДДС не
вършеше работа, но пък ако бяха избрали 50/50, нямаше да има нужда да поддържат пътни листове, т.е. по-малко
бюрокрация, обясни той. Сега просто пада опцията за 50%. Тя беше много изгодна за по-малките бизнеси, които взимат
пълния данъчен кредит, но примерно ползват автомобила 90% за лични нужди, пресметна експертът.
Сега компаниите отново са в зона на несигурност - дали данъчните няма да им влязат на ревизия и да не признаят
методологията, а оттам и да начислят още данъци. Те имат това право за години назад.
След отказа от Брюксел има и лека колизия между законите. В гласувани промени в Закона за корпоративното подоходно
облагане вече има прието разпределение 50 на 50 между фирмено и лично ползване. То обаче важи за колите, за които
няма право на данъчен кредит.
Платеното дотук
Данни колко са приходите от данък "Уикенд" в бюджета няма. Информация беше давана само за първите няколко месеца
на годината при въвеждането на правилата и сумите бяха символични. Според данъчни бизнесът е извадил от ДДС оборот
активите, които ползва смесено. Така в бюджета влиза ДДС като положителен ефект на неползване на данъчен кредит.
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Консултанти и счетоводители също отбелязват, че ако колите или недвижимостите са били ползвани изцяло за личните
цели на собственика, управителя или служителите, в много случаи те вече са продадени на реалния ползвател.
По информация на "Капитал" данъчните също са активни напоследък - както с пряк контакт с компаниите и настояване за
повече отчитане, така и с директни проверки. При ревизиите в София например е бил изготвен списък с 5 хил. скъпи
автомобила, които се водят на фирми. Проверки ще има има и през имотния регистър, като ще се следят юридически лица,
които имат придобити недвижимости.
„Сега”
Успехът на референдума виси на 13 792 липсващи плика. Грешки в протоколите на избирателните комисии и противоречия
между Изборния кодекс и закона за прякото участие на гражданите в държавната власт хвърлиха огромна сянка на
съмнение върху резултата на референдума. Инициаторът на допитването Слави Трифонов обвини Централната
избирателна комисия в "чудовищна манипулация". От комисията призоваха за спокойствие, докато не бъдат готови
окончателните резултати.
Спорът е за 13 792 гласа, които ЦИК отказва да включи в избирателната активност за референдума, защото бюлетините са
пуснати без плик в урните. За да бъде референдумът задължителен за депутатите, на него трябва да са гласували поне 3
500 585. Ако спорните гласове бъдат извадени, броят на гласувалите пада на 3 487 428 и резултатът не е задължителен.
Ако се включат, минимумът е изпълнен.
На референдум се гласува с бюлетина в плик, а в Изборния кодекс изрично е записано, че броят на гласувалите избиратели
се определя от броя на намерените в урните пликове. От началото на демокрацията при избори действа принципът "един
глас е равен на един плик". Затова и ЦИК е дала инструкции на СИК намерените бюлетини без плик да се броят като
невалидни, несъществуващи, а не като недействителни (активността на изборите се определя от сбора на действителни и
недействителни бюлетини). Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
обаче изисква бюлетина, намерена в кутията без плик, да се брои за недействителна, т.е. да се включи в определяне на
избирателната активност (чл.19, ал.1). Законодателят даже е повторил този текст в чл. 38, ал.1.
Още в изборния ден имаше сигнали, че в някои секции се раздават бюлетини без плик. На някои места това вероятно е
било направено поради грешка на комисията, на други - поради липса на пликове. И в двата случая това води до глас,
който не се отчита. В други случаи, за които призна самата ЦИК, секционната комисия просто е допускала грешки, като е
отбелязвала в протоколите, че действителни бюлетини са намерени без плик. Ако в секциите не е имало достатъчно
пликове, за това е виновен кметът на общината, който по закон (чл. 35) е длъжен да осигури снабдяването на секционните
комисии с пликове, кутии, бюлетини, протоколи и кабини за тайно гласуване.
Заради всичко това Трифонов излезе с открито писмо, в което се казва: "Уважаеми сънародници, в момента един от
основните слуги на политическата класа - ЦИК, извършва чудовищна манипулация с гласуването за референдум. ЦИК
реално е в услуга на политическата класа и очевидно е получила заповед да саботира референдума. Уважаеми зрители,
спите ли? Колко още доказателства трябва да получим, че сме изправени едни срещу други?! От едната страна народът,
от другата - политическата класа и техните слуги!".
От ЦИК заявиха, че обработката на протоколите все още продължава и че окончателните данни от референдума ще станат
ясни до петък. "Засега няма да коментирам конкретни данни, защото работата по протоколите продължава", заяви
говорителят на ЦИК Цветозар Томов. И обеща ЦИК да качи абсолютно всички протоколи на сайта си. "Там броят на
намерените в урните бюлетини без плик ще бъде подробно описан. Тогава медиите ще могат да преценят дали ЦИК
извършва "чудовищна манипулация". Една бюлетина може да бъде намерена в урната без плик, ако е изпаднала от него,
ако е пусната без такъв, защото в секцията е нямало, и ако е пусната умишлено без плик, което е нарушение на закона.
ЦИК има информация за секциите, в които са липсвали пликове. Всеки един от казусите се разглежда и предстои да
излезем с решение по всеки", допълни Томов.
На сайта на ЦИК обаче вече има окончателни резултати от референдума при 100% обработени протоколи. Според ЦИК на
първия въпрос - за въвеждането на мажоритарна система в два тура, са гласували 3 488 258 души, на втория - за
задължителното гласуване, са гласували 3 488 605 души, а на третия - за намаляване на субсидията на партиите - 3 488 154
души. Не е ясно защо има разминаване в цифрите. Те би трябвало да са еднакви, защото и при трите въпроса се отчитат
всички действителни, недействителни и празни бюлетини.
Поправки
Графите с недействителни гласове в редица протоколи за референдума са поправяни, показа проверка на "Сега". Става
дума за вот, преброяван по разпоредбите на ЦИК като "без отговор, посочил и двата, неотбелязан или не може еднозначно
да се определи". Такъв тип глас се смята за недействителен спрямо въпроса - участва в определянето на избирателната
активност, но не влияе на "да" и "не". Драскането в протоколите е в двете посоки - и увеличаване, и намаляване.
В 49-а секция във варненския район "Одесос" например след зачеркване този тип гласове растат от 8 на 14 при въпроса за
мажоритарната система и от 9 на 20 при другите два. В съседната секция 50, където след драсканици избирателите се
увеличават от 561 на 974, недействителните гласове за мажоритарната система от 9 стават 68 и от 8 на 65 при питането за
субсидията. В 30-а секция в пловдивския квартал "Изток" такива гласове намаляват - от 25 на 14 при мажоритарната
система и от 42 на 38 за субсидията. Не са подминати от нарушения и малките селища, където едва се намират гласуващи
хора. В родопското село Яврово, родно на Николай Хайтов, тези недействителни гласове са увеличават от 0 на 4 за
мажоритарната система и от 0 на 8 за другите питания. В Галиче, където се вихри Ценко Чоков, посоката е обратна намаление.
***

4

Таксите ще продължат да растат, прогнозира банкер. Банковите такси в световен мащаб ще продължат да се качват,
прогнозира Петър Андронов, председател на Асоциацията на банките в България и шеф СИБанк. Той обаче уточни, че
тенденцията се отнася само за услугите с "живи" пари, а електронното банкиране ще става все по-евтино.
Статистиката потвърждава, че и в България трезорите все повече печелят не от лихви, а от такси и комисиони. "Приходите
в банковата система постепенно променят своята структура. През 2010 г. нетният доход от такси и комисиони носи 19.3%
от общия доход от основна дейност на банките, а в края на август 2016 г. този дял достига 22%", коментира наскоро за в.
"Сега" финансистът Григор Сарийски.
"Като се изключат таксите, пряко свързани с кредитиране, наистина има поскъпване на повечето банкови услуги откриване и обслужване на сметка, теглене от банкомат и т.н. Данните, които "Банков надзор" публикува, показват, че
увеличението на таксите е една от най-стабилните тенденции в българския банков сектор. От 2010 г. насам нетният доход
от такси и комисиони в банките се увеличава средно с по 26 млн. лв. годишно и темпото се ускорява", посочи още Сарийски.
Размерът на съществуващите такси, които събират банките за различни услуги, непрекъснато се покачва и това е тенденция
в световен мащаб. Тя ще продължи за услугите, при които се обработват налични пари, а банките все повече ще насърчават
клиентите си да прибягват до безналични разплащания, обясни Андронов вчера по БНТ.
"Технологиите променят всички области и няма как банките да останат незасегнати", коментира преди месеци
председателят на банковата асоциация. В Исландия например вече може да вземете ипотечен кредит по телефона. За тази
цел обаче трябва да има публичен регистър на ипотеките, хората трябва да имат електронен подпис - у нас трябва да се
случат много неща, за да стигнем до това ниво", подчерта Андронов. По думите му, настъпва времето на т.нар.
многоканално банкиране - да могат да се ползват едни и същи банкови услуги по различни начини - в банковите офиси,
телефон, компютър, колцентрове. Банкерът разказа, че за да подобрят киберсигурността, банки наемат хакери, които да
пробват да разбият системите им за сигурност.
Мода
Над 40% от европейците вече редовно проверяват баланса по сметките си онлайн или чрез е-приложение на банката, а
45% са използвали мобилно устройство, за да преведат пари на приятели или роднини. Това показва проучване на Visa,
проведено в 19 европейски страни. Според него само за година броят на хората, ползващи мобилните си устройства за
разплащане, е скочил тройно. 54% от анкетираните вече редовно плащат стоки и услуги през смартфони, лаптопи и таблети.
Най-често през мобилни устройства се плащат битови сметки (53%), билети за автобус и влак (47%), по-скъпи покупки, като
почивки или мебели (44%), храна за вкъщи (40%), музика, телевизионни предавания и филми (36%). България не е
включена в това изследване.
„Труд”
Пазаруваме повече храна и цигари. Българинът купува повече храна, напитки и цигари, сочат данни на Националния
статистически институт (НСИ). През септември 2016 г., спрямо същия месец на 2015 г., има ръст от 7% в продажбите на
храни, напитки и цигари. При облеклото, обувките и кожените изделия отчитат увеличение с 14,5%, а при лекарствата с
6,2%.
Намаление има при търговията с компютърна и комуникационна техника с 4,8%, и мебели и стоки за бита с 4,2%. А в същото
време статистиката показва, че има увеличено промишлено производството на компютърни и комуникационни техники с
11,4% през септември 2016 г. спрямо същия месец на миналата година.
Оборотът в търговията на дребно нараства
Оборотът в търговията на дребно нараства с 2% на годишна база, а на месечна, спрямо агуст 2016 г. намалява с 0,2%. През
септември тази година, спрямо август продажбите се увеличават само при търговията с облекло, обувки и кожени изделия
с 1,3%. По-значително намаляват продажбите на мебели и стоки за бита - с 2,3%, компютърна и комуникационна техника
и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефон или интернет с 1,8%. Предварителните данни на НСИ показват
спад в промишленото производство през септември с 0,2% в сравнение с август 2016 г.
Класа
√ Парламентът се събира днес, разпуска се отново преди балотажа
Народното събрание трябва да проведе редовното си заседание днес. След кратката си почивка за първия тур на изборите
депутатите се връщат в пленарната зала. По всяка вероятност обаче парламентът отново ще се разпусне, този път заради
балотажа. В дневния ред е заложено предложение от Борислава Великова (РБ) и Борис Ячев (ПФ) за прекратяване на
заседанията от 9 до 11 ноември.
По традиция парламентът не работи в дните преди избори, за да не се злоупотребява с предизборни призиви. Останалите
точки в дневния ред са промените в Наказателния кодекс, разглеждане и приемане на годишния доклад на Комисията за
регулиране на съобщенията и Второ гласуване на Законопроект за независимия финансов одит.
Ако депутатите гласуват да не провеждат заседания тази седмица, те няма да имат право да ползват и служебните си
автомобили. Заседанията на парламентарните комисии е твърде вероятно да останат, защото в тях се гледа
проектобюджетът за следващата година.
Топ новини
√ ЦИК с окончателни резултати. Вижте кой къде се нарежда в гласуването за президент
Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори. Това
стана около 30 минути след полунощ.
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Над половината избиратели са участвали в гласуването, но нито един от кандидатите за президент не е получил повече от
половината действителни гласове. Затова няма и избрани президент и вицепрезидент на първи тур.
Вторият тур ще е на 13 ноември. В него ще участват първите двма кандидати по листи, получили най-много гласове –
двойката под №13 Румен Радев и Илияна Йотова, издигната от Инициативен комитет и подкрепена от БСП, която е събрала
973 511 действителни гласове; и двойката под №17 Цецка Цачева и Пламен Манушев, издигната от ГЕРБ, за която са
отчетени 840 525 действителни гласове.
Данните сочат, че Румен Радев печели първия тур с 25,44% срещу 21,96% за Цецка Цачева.
Ето и как се нареждат останалите кандидати:
- Красимир Каракачанов и Явор Нотев, издигнати от Коалиция "Обединени патриоти" – НФСБ, "Атака", ВМРО – 572 963
действителни гласове или 14,97%
- Веселин Марешки и Петър Петров, независими кандидати – 427 660 действителни гласове или 11,17%
- Пламен Орешарски и Данаил Папазов, независими кандидати, подкрепени от ДПС – 253 726 действителни гласове или
6,63%
- Трайчо Трайков и Съби Събев, кандидати на Реформаторския блок – 224 637 действителни гласове или 5,87%
- "Не подкрепям никого" – 214 094 действителни гласове или 5,59% избиратели са отбелязали това квадратче в бюлетината
- Ивайло Калфин и Любомир Халачев, изидгнати от Коалиция "Калфин-президент" – 125 507 действителни гласове или
3,28%
- Татяна Дончева и Минчо Спасов, кандидати на "Движение 21" и НДСВ – 69 364 действителни гласове или 1,81%
- Жорж Ганчев и Кольо Парамов, кандидати на Християн-социален съюз – 27 927 действителни гласове или 0,73%
- Димитър Маринов и Радослав Петров, кандидати на Българско национално обединение – 14 973 действителни гласове
- Румен Гълъбинов и Веска Волева, независими кандидати – 10 286 действителни гласове
- Пламен Пасков и Светозар Съев, независими кандидати – 10 099 действителни гласове
- Александър Томов и Радослав Радославов, издигнати от Българска социалдемокрация – евролевица – 9513 действителни
гласове
- Господин Тонев и Андрей Андреев, кандидати на "Българска демократична общност" – 6854 действителни гласове
- Кемил Рамадан и Момчил Добрев, кандидати на "Балканска демократична лига" – 6089 действителни гласове
- Камен Попов и Георги Неделчев, независими кандидати – 5212 действителни гласове
- Диана Димитрова и Габриел Герасимов, независими кандидати – 4362 действителни гласове
- Николай Банев и Сали Ибрям, независими кандидати – 4196 действителни гласове
- Йорданка Колева и Веселин Христов, независими кандидати – 4182 действителни гласове
- Бисер Миланов и Красимир Настев, независими кандидати – 3215 действителни гласове.
Дума
√ Кадър на ДАНС оглави държавната финансова инспекция
Георги Начев е новият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), съобщиха от Министерството на
финансите. Промяната в ръководството идва вследствие на депозирана молба от настоящия директор на агенцията
Венцислав Георгиев за прекратяване на трудовото му правоотношение. Венцислав Георгиев ще продължи работата си в
АДФИ на ръководна позиция, допълват от ведомството на Владислав Горанов.
Начев имал 13-годишен професионален опит в областта на икономическата и финансовата сигурност на държавата. През
2001 година е завършил висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност
стопански и финансов контрол, а през 2002 година и "магистър" по специалност публични финанси в Стопанска академия
"Д. А. Ценов" в Свищов.
През 2008 година е придобил образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност право в Югозападен
университет "Неофит Рилски". През 2003 година Георги Начев постъпил на работа в "Икономическа полиция" в РДВРПлевен, а от 2006 година е служител в Национална служба "Сигурност" в Плевен.
От 2008 година досега е работил в Държавната агенция за национална сигурност, като кариерно израства от експерт през
началник на сектор до директор на специализирана дирекция.
√ Парите в обращение са с 12,90% повече за година
В края на септември 2016 г. парите в обращение достигнаха 13,381 млрд. лв., като за едногодишен период нараснаха с
12,90%, или с 1,529 млрд. лв., показват данните на БНБ.
За сравнение - през предходния едногодишен период нарастването беше по-малко - с 1,231 млрд. лв., или 11,60%. Спрямо
края на предходното тримесечие парите в обращение са се увеличили със 724 млн. лв., или с 5,72%, при 4,68% растеж през
второто тримесечие на 2016 г.
Делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,82% и спрямо края на юни е намалял с 0,05%. Към 30
септември 2016 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,13%, като през третото тримесечие
той е нараснал с 0,06%.
С най-голям дял от 30,66% в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2016 г. е купюрата
от 20 лв., като към 30 септември в обращение са 126,1 млн. броя банкноти от тази купюра.
С най-голям дял в общия брой монети в обращение е разменната монета от 1 стотинка - 30,13%, а с най-малък дял e
разменната монета от 50 стотинки - 4,84, като се изключи монетата от 2 лв., която бе емитирана през декември 2015 г.
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Продължава постепенното навлизане в обращение на разменната монета от 2 лв., като в края на септември в обращение
са 10,5 млн. броя.
√ Свили са се продажбите на дребно у нас през септември
Обемът на търговията на дребно в България забавя ръста си през септември, показват данните на европейската
статистическа служба "Евростат".
Ръстът на продажбите на дребно у нас се забавя до 1,9% през септември спрямо 5,3% през август. Данните на
статистическата агенция показват, че обемът на търговията на дребно у нас расте с по-бавни темпове от средното за ЕС.
През септември увеличението в съюза е от 2,2 на сто на годишна база и също се забавя от 2,6% през август.
Търговците на дребно отчитат нарастване на продажбите с 1,1% спрямо ръст от 1,2% месец по-рано. Повишенията се
дължат основно на увеличените обеми при търговията с горива - 3,3%, и с 2,1% при търговията със стоки от групата "Храни,
напитки и тютюневи изделия".
Най-сериозен годишен ръст отбелязва Люксембург - с 15,2%. Следват Румъния - 9,7%, и Полша - 8,6%.
На обратния полюс е Белгия, където обемът на търговията на дребно намалява с 3,2%, следвана от Германия с понижение
от 0,4% спрямо септември 2015 г.
На месечна база оборотите в търговията на дребно в ЕС намаляват с 0,2%, като основната причина за това е спадът при
нехранителните стоки (с 0,7%). В сектора "Храни, напитки и цигари" обаче има ръст от 0,5%.
В България търговията на дребно през септември намалява с 0,2% спрямо август.
Най-значимо е понижението на обемите в Португалия - с 2,1%, Словения - с 1,7%, и Германия - с 1,4%. Най-забележим е
ръстът в Естония - 1,5%, и Финландия - 1,1%.
168 часа
√ Изненада в САЩ: Доналд Тръмп е на път да стане президент. Доларът падна с 0,25% към паунда и с 0,85% спрямо
еврото
Президентските избори в Съединените американски щати са към своя край и преди избирателните секции във всички
останали гласуващи щати да бъдат затворени и бюлетините да бъдат окончателно обработени.
Според предварителните резултати кандидатът за президент от Републиканската партия Доналд Тръмп води с 244
електори пред Хилари Клинтън, която има 215. Остават още 270, за които се борят двамата.
Зад Тръмп са застанали Уайоминг, Северна Дакота, Южна Дакота, Небраска, Канзас, Тексас, Уисконсънс и Арканзас.
Нюйоркският магнат триумфира в ключовата битка в Охайо. Телевизионните канали CNN, ABC и NBC определиха Тръмп
като краен победител, тъй като Охайо ще осигури важни ключови 18 гласа от необходимите 270.
Преброяването на гласовете от президентските избори в САЩ в спорните щати показва, че надпреварата между двамата
кандидати за поста в Белия дом става все по-изострена. Във Флорида са преброени 91,9% от бюлетините, като Доналд
Тръмп повежда с 49,2% срещу 47,7 % за Хилари Клитнън.
Междинните резултати станаха причина американските акции да се понижат с 3%, а мексиканското песо да падне с 6%
спрямо долара. Доларът спадна с 0,25% спрямо британския паунд, достигайки 0,8054, както и с 0,85% към еврото.
Пазарите за S&P 500, NASDAQ и промишленият индекс Дау Джоунс са били засегнати от силната подкрепа за
републиканеца.
Цената на петрола с марката "Брент" е паднала с 2,2% до 44,59 долара за барел за първи път от 11 август 2016 г.
По предварителните резултати CNN прогнозира победа на Тръмп с 49% срещу Хилари Клинтън, която ще получи 47% от
крайния вот.
Info Bulgaria
√ Токийската борса се срина, златото поскъпна, сривове и на американската борса, заради резултатите на Тръмп
Към 21:40 часа в Ню Йорк Дау Джоунс отстъпи с близо 480 пункта или – 2,63%, докато по-широкият "Стандарт енд Пуърс"
се понижи с 3,13% и се лиши от 66,75 пункта по данни на АФП.
Благоприятните резултати за кандидата на републиканците в САЩ разтърсиха американските пазари.
Към 21:40 часа в Ню Йорк Дау Джоунс отстъпи с близо 480 пункта или – 2,63%, докато по-широкият "Стандарт енд Пуърс"
се понижи с 3,13% и се лиши от 66,75 пункта по данни на АФП. Пазарите в Азия също се насочиха надолу, цената на петрола
се понижи.
Токийската фондова борса се срина в минутите, в които става известно, че победата на Доналд Тръмп на президентските
избори не може да бъде избегната.
Индексът Никей се стопи с 5,5% в следобедните часове, предаде АФП.
Междувременно златото поскъпна с 5,4% на токийската стокова борса.
Към 05:40цена на декемврийските фючърси за злато на нюйоркската фондова борса Comex се бе повишило с 3,34% - до
1316.7 долара за тройунция. По-късно цената на японската стокова борса скочи с 5,4 и стигна 1,337 долара за тройунция.
Екип Нюз

7

