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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Варна 24 
 
√ БИЗНЕСЪТ НЕ ЖЕЛАЕ ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ 
С оглед на резултатите от президентските избори и оставката на правителството основните рискове пред бизнеса 
са свързани с политическата нестабилност, която може да се задържи дълъг период от време. Това коментира 
председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.  
По думите му не е голям рискът, произтичащ от това, че има вероятност бюджет 2017 да не бъде приет. В подобен случай 
законът предвижда месечни разходи до 1/12 от текущия бюджет за 2016. Според Велев "няма проблем в тези разходи да 
се съберат основните нужди на съответните системи в страната". Председателят на АИКБ поясни, че дори може да има 
някои положителни ефекти от подобен сценарий, а именно - балансиране на бюджета, намаляване на дефицита, 
увеличаване на приходите и задържане на нивото на разходите, базирани на тазгодишните разчети.  
"Няма връзка между президентски и парламентарни избори. Не може след всеки избор да се правят нови избори и 
държавата да спира да работи", заяви още Велев. Една политическа нестабилност ще се отрази задържащо на бизнеса и 
инвестициите, смята той. 
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БНР 
 
√ За бюджет 2017 
Въпреки подадената оставка проектобюджетът за догодина няма да бъде оттеглен. Парламентарни комисии ще разгледат 
днес на първо четене проекта за бюджета на държавата за следващата година. Той предвижда запазване на данъците, 
увеличаване на пенсионната вноска с 1 процентен пункт, повишение на пенсиите от 1 юли с 2,4 на сто и на минималната 
заплата – до 460 лева, още от януари. 
Няма нищо страшно, ако не бъде приет новият бюджет за 2017 година. По никакъв начин не може да става дума за 
сериозни смущения във функционирането на държавните институции и в изплащането на социални осигуровки, 
безработица, пенсии и т.н., увери депутатът от БСП Румен Гечев и поясни: 
До избора на ново правителство, съгласно Конституцията и законите, ще бъдат правени всички плащания, които са правени 
досега. 
Румен Гечев съобщи, че днес БСП ще обсъди и реши как ще подходи при гласуване на Бюджет 2017. Левицата ще подкрепи 
мерките, които ще доведат до повишаване на жизнения стандарт: 
Ние ще подкрепим онези предложения, които касаят повишението на минималната работна заплата, подобряване на 
социалното осигуряване. Ще бъдат подкрепени въобще всички предложения, които са свързани с подобряване на 
жизнения стандарт и на социалната система. 
Гечев коментира още създалата се следизборна ситуация след депозираната от премиера Борисов оставка на 
правителството и намерението на ГЕРБ да оттегли бюджета. Според него с действията си ГЕРБ са искали да отмъстят на 
гласоподавателите заради техния избор : 
Това, което искам да кажа, е, че опитът на управляващата в момента партия ГЕРБ и нейните сателити не успя да постигне 
ефекта с плашенето на избирателите затова, че те са гласували за друга партия и за друг кандидат. Бих искал да изразя 
своето възмущение – не отива на една сериозна политическа сила, каквато все още са ГЕРБ, да поставя в такива условия 
българския народ – да плаши от вчера сутринта, че оттегля бюджета, ще всява смут в нормалното функциониране на 
държавата. На практика казват – след като сте гласували по този начин, ние ще ви отмъстим... Но добре е, че здравият 
разум надделя след няколко часа, което също е типично за техния стил – да сменят мнението си през няколко часа, но все 
пак бюджетът ще бъде гледан в специализираните комисии и в парламента. 
Притеснителни в проекта за бюджет са големият дефицит от 1,3 милиарда лева и раздутите разходи, посочи депутатът от 
Реформаторския блок Мартин Димитров: 
Това е обезпокоително от този гледна точка, че след 8 години поредни бюджетни дефицити, така се развиха събитията 
през тази година, че в крайна сметка бюджетът ще бъде балансиран. Въпреки това правителството предвижда догодина 
негативната тенденция да продължи, което е лош сигнал към финансовите пазари – това е една от темите, по която ще 
дебатираме активно и ще предложим да продължи тенденцията за нулев дефицит и догодина, независимо какво се случва 
с управлението. Има и други свързани въпроси с ефективността на разходите в този бюджет, където има огромни резерви, 
виждаме раздути разходи, виждаме тенденцията да продължава харченето, без яснота къде отиват парите. 
На този етап Патриотичният фронт няма да подкрепи бюджета при тези параметри и при липсата на диалог, допълни за 
"Преди всички" депутатът от Патриотичния фронт Христиан Митев: 
Това, което ние искахме, е увеличаване на минималната пенсия на 300 лева, което е прага на бедност. Нашите бюджетни 
специалисти са направили разчети, че практически има достатъчно резерви и възможности в проекта за бюджет за 2017 
година това да се случи. Това, че правителството си има явно други приоритети, разбира се, това си е негово право. При 
положение че ние декларираме огромни изпълнения и преизпълнения на приходната част на бюджета за 2016 година и в 
крайна сметка залагаме разходи, като например за саниране, които са в размер на 1 милиард лева. Мисля, че имаме 
достатъчно резерви и оттам могат да дойдат тези средства. 
 
БНР 
 
√ В. Николов: Парите за "Белене" трябва да бъдат намерени независимо от оставката на правителството 
Парите за АЕЦ "Белене", които дължим на руснаците, трябва да бъдат намерени независимо от оставката на 
правителството. Този разход е залегнал в решение на парламента и е със силата на закон, предупреди заместник-
председателят на енергийната комисия Валентин Николов: 
След като заместник-генералният директор на "Росатом" – Комаров подписа споразумението с г-н Горанов, с което на 
българската страна се спестяват 90 милиона евро, българската страна се ангажира до 15-и декември тази година да 
извърши плащанията по арбитражното споразумение. Ако новото правителство дойде и реши да не изпълни този 
ангажимент, то тогава тези пари, ще трябва да  бъдат добавени към сумата и тя ще нарасне заедно с лихвите, които се 
плащат на ден, така че ще трябва да понесе отговорността за това, че ще трябва да плати повече пари.  
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Дарик радио 
 
√ 17 парламентарни комисии разглеждат бюджет 2017 
17 парламентарни комисии ще разгледат на първо четене бюджета за 2017 г., след като вчера стана ясно, че ГЕРБ няма да 
оттегли законопроекта, въпреки внесената оставка на правителството. Кабинетът внесе в НС проекта за бюджет за 2017 г. 
на 31 октомври, както изисква законът.Приоритет в бюджета за 2017 г. са образование, здравеопазване, армия. Очаква се 
реалният растеж на БВП да се запази на относително стабилни нива през прогнозния период, като през 2017 г. слабо ще се 
забави до 2,5%, а за 2018-2019 г. се очаква постепенното му ускоряване до 2,7%. Предвижда се 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.В 14.00 часа започва 
извънредното заседание на Народното събрание. 
През днешния ден се очаква и лидерът на БСП Корнелия Нинова да се срещне с председатели на другите парламентарно 
представени партии, след като ги покани на среща в Народното събрание.От пресцентъра на БСП съобщиха, че Нинова е 
получила тяхното съгласие и разбиране, че заедно и отговорно трябва да гарантират законовия ред в България и да не 
допускат политическа нестабилност.  
 
Сега 
 
√ Инфлацията тръгна леко нагоре през октомври  
Инфлацията за октомври спрямо септември е 0.2 на сто. От началото на годината - октомври 2016-а спрямо декември 2015 
г., тя е минус 0.4%, а годишната инфлация за октомври спрямо същия месец на миналата година е минус 0.6%. Това 
показват данните на националната статистика, оповестени вчера. 
През октомври спрямо предходния месец цените на хранителните продукти, без безалкохолни напитки, отбелязват 
нищожно намаление от 0.3%. С толкова поскъпват алкохолът и цигарите. Най-голямо през октомври е увеличението в 
сектора облекло и обувки - с 5.3 на сто. 
И докато някои стоки продукти поскъпват, то други поевтиняват символично. Така например хлябът "Добруджа" и 
макаронените изделия са били по-евтини с 0.6%. С почти толкова е паднала и цената на сиренето. Най-осезаемо е 
намаляла цената на цитрусови и южни плодове - с 10.2%, както и на зелето - със 17.3 на сто, показват още данните на 
националната статистика. 
 
Сега 
 
√ 790 хиляди българи не искат да работят  
Обезкуражените остават 157 хиляди души според националната статистика  
Малко над 790 хил. българи между 15 и 64 години не учат, но не искат да работят. Причините тези хора да не си търсят 
работа са лични или семейни - за малко над 299 хил. българи. Недоброто здравословно състояние или инвалидност е 
причината 198 хил. души да не искат да работят. Напредналата възраст пък е причината за други над 216 хил. Отделно има 
432 хил. българи, които учат и заради това не искат да работят. Така общият брой на хората у нас в групата между 15 и 64 
години, които не са икономически активни и не желаят да работят, е малко над 1 млн. и 223 хил. души. Това показват 
данните на националната статистика за наблюдението на работната сила за третото тримесечие на тази година. Тази група 
е набъбнала за една година с около 48 хил. души, като растат групите на тези, които учат, и на тези, които не искат да 
работят по лични причини. 
Отделно са обезкуражените българи - тези, които искат да работят, но не търсят работа, защото не вярват, че ще си намерят. 
Те са 159 300 и спрямо миналогодишния септември остават същият брой. Сред тях има и 8 хил. безработни с висше 
образование. Най-много сред тях са тези със средно образование - 69 хил. 
НСИ заковава официалната безработица на 7% към края на септември - с 1.3 на сто по-ниска от година по-рано. Това 
означава, че 229 хил. българи според НСИ са регистрирани в бюрата по труда и активно търсят работа. За една година те 
са с над 50 хил. по-малко. От всички без работа 14 на сто са висшисти, а 36% - с основно или без образование. 142 хил., или 
62% от всички безработни лица, са без работа повече от една година. 41 хил. пък търсят първата си работа.  
Заетите хора - работещите, но и тези, които временно са в отпуск, например по майчинство - са близо 3 млн. и 53 хил. души. 
Това са половината хора във възрастовата група от 15 до 64 години у нас. За една година те са намалели с около 52 хил. 
души. 63.5% от заетите у нас се трудят в сектора на услугите. 141 хил. пък са с временна работа. Според възрастта има 65 
хил. българи, които са на и над 65 години и са заети. 
 
Капитал 
 
√ Безработицата е на най-ниското ниво от 7 години 
Проблемите на пазара на труда обаче остават, а домакинствата не са големи оптимисти 
езработицата в България е на най-ниското си ниво от 7 години. През третото тримесечие тя е паднала до 7%, като подобно 
ниво не е виждано от 2009 г., показват данните на Националния статистически институт. Спрямо година по-рано тя е по-
ниска с 1.3 процентни пункта. За тримесечието безработните хора в България са 229 хиляди. На годишна база броят на 
безработните намалява с 50.3 хил. души. 
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С това ниво България е една от страните с най-ниската безработица в ЕС и е под средното ниво. Ниският процент обаче не 
прави потребителите в страната по-големи оптимисти. В началото на месеца анкета на НСИ показа, че намалението на 
безработицата, дефлацията и на нарастване на спестяванията в банките не се усещат от потребителите. Освен това 
основните им тревоги са за влошаване на икономическата ситуация. Освен това не е решен и основният проблем за 
бизнеса - липсата на кадри, а доходите остават на доста ниско ниво спрямо европейските. 
Продължително безработните 
Остава висок и делът на продължително безработните, от една или повече години, като те са 142.4 хил. души, или 62.2% 
от всички незаети. Коефициентът на продължителна безработица е 4.3%, като в сравнение със същото тримесечие година 
по-рано намалява с 0.9 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 4.7% за мъжете и 3.9% за 
жените. От общия брой на безработните 41 хил. души, или 17.9%, търсят първа работа. Във възрастовата група 15 - 29 
безработните са 11.8%, като се отбелязва намаление на годишна база с 0.6 процентни пункта. Спад на безработицата в 
най-младата възрастова група обаче се наблюдава само при жените - с 2.2 процентни пункта. 
Общият брой на заетите хора в страната е 3.05 млн. души, от които 1.6 млн. са мъже и 1.4 млн. са жени. През третото 
тримесечие на 2016 г. 63.5% от заетите работят в сектора на услугите, като броят им достига 1.93 млн., докато в индустрията 
са заети 893.5 хил. души, или 29.3% от всички заети. В селското, горското и рибното стопанство заетите са 220.1 хил. души, 
или 7.2%.Нужни са мерки 
В последния си доклад за България Международният валутен фонд отново адресира проблемите на пазара на труда 
въпреки спада на безработицата. Според експертите му потенциалът за растеж на икономиката може да се повиши чрез 
няколко мерки, сред които са смекчаване на последиците от застаряването и емиграцията чрез активни политики на пазара 
на труда и подобряване на условията за завръщане на емигрантите. Фондът призовава и за по-големи усилия, насочени 
към развитие на човешкия капитал чрез образование и обучение. 
 
 
Медияпул 
 
√ Повече от 80% от българите живеят в собствен дом 
Около 85% от българите притежават собствен дом, което е един от най-високите показатели в Европейския съюз, според 
данни на Евростат за жилищните условия в 28-те страни членки на ЕС през 2014 г. Анализът отчита показатели като качество 
на жилищните условия, проблеми в жилищния район, удовлетвореност от жилището, собственост на дома и други. 
На първа позиция по брой на хора със собствени жилища е Румъния с 96%, следват Хърватия и Литва - с по 90 на сто. 
Българите притежават общо около 3,9 милиона жилища - 2,6 милиона в градовете и около 1,3 млн. в селата. Повече от 
половината население живее в тухлени домове, а близо 45% - в апартаменти в блокове. От тухлените сгради - над 600 000 
са от бетон и тухли, а над 1,5 млн. - от тухли и гредоред. Близо 75 000 са жилищните сгради (с повече от 500 000 апартамента 
в тях), изградени със стоманобетон. Панелните блокове са около 19 000, като в тях има общо 900 000 апартамента, 
обитавани от близо 1,7 млн. българи. Немалък е и делът на необитаемите сгради, които са предимно в селски райони. 
Като цяло българите са удовлетворени от жилището, в което живеят, но около 27% от тях се страхуват от обир, от някакво 
престъпление или вандализъм в жилището му. Към 16% от българите не са доволни от средата около дома им - липсата 
на чистота, екологични проблеми, лоша комуникация, малко удобства. Други 12% се оплакват от шумни съседи или шумна 
околна среда. 
Средният размер на жилището, което българинът обитава, е около 72 кв.м, при средна жилищна площ от 96 кв. м в ЕС. 
 
 Инвестор БГ 
 
√ Накъде поема енергетиката след оставката на Борисов 
Реформите не вървят ръка за ръка с политическата нестабилност, предупреждават експерти пред Investor.bg  
За застой в енергетиката след оставката на правителството на Бойко Борисов предупреждават енергийни експерти пред 
Investor.bg. 
Проф. Атанас Тасев обясни, че случващото се не е добър сигнал във времена, в които секторът се нуждае от спешни 
решения от работещ парламент. Едно от тях произтича от Споразумението за климата, прието в Париж в края на 2015 
година. То вече влезе в сила и много вероятно е до няколко години емисиите въглеродни емисии да достигнат до цена от 
50 евро на тон. 
България разчита на въглищата като суровина за производство на електроенергия и годишно на сектора са необходими 
между 25 и 29 млн. това емисии СО2. 
По отношение на големите енергийни проекти оставката може да означава значително забавяне на намирането на 
инвеститор за АЕЦ „Белене“, категоричен е Тасев. Има потвърден интерес от американска корпорация да изкупи проекта, 
но инвеститорът ще разчита на стабилно правителство, потвърди той. 
Това означава, че кардинално решение за проекта ще може да бъде взето след предсрочни избори.За газовия хъб „Балкан“ 
предстои сериозно прединвестиционно проучване, което ще покаже дали има икономическа изгода от реализацията на 
проекта и оставката на правителството няма да се окаже сериозен проблем тук. 
И все пак забавянето на реформите в енергетиката не е задължително. „Служебното правителство има повече степени на 
свобода и може да е мощен инструмент на реформата“, каза още Атанас Тасев. Това ще зависи обаче доколко участниците 
в правителството са популисти или „истински хирурзи“,  за да можем да излезем в реална пазарна ситуация. 
 



5 

 

 

Политическата нестабилност и реформите, особено в чувствителни сфери като здравеопазване, енергетика, социално 
осигуряване, са несъвместими, смята от своя страна икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Калоян 
Стайков. 
Според него е все още много рано да се правят прогнози за развитието на енергетиката след управлението на Бойко 
Борисов. „Има много условности и трябва да видим кои от тях ще се реализират“, каза той. 
Експертът обаче е категоричен, че ситуацията в енергетиката не е добра и се опасява от замразяване на реформите и 
взимане на популистки решения, за да бъде събрана допълнителна електорална подкрепа. 
От ключово значение е какво се случва с доклада на Световната банка за либерализацията на електроенергийния пазар. 
Документът се чака отдавна и неговото публично представяне на няколко пъти беше отлагано. 
За Стайков това означава, че текат допълнителни преговори между правителството и банката за напасване на 
предвидените мерки. Идването на нова администрация ще означава удължаване на процеса. „Колкото повече се бави този 
доклад, толкова се забавя и началото на либерализацията“, допълни още той. 
През 2016 година всъщност бяха направени няколко дребни стъпки за отварянето на пазара, но все още голяма част от 
потребителите стоят на регулирания пазар.Реализацията на големите енергийни проекти след оставката на правителството 
на Бойко Борисов ще зависи от приоритетите на следващите управляващи. 
Газовият хъб „Балкан“ например беше анонсиран основно като идея на Бойко Борисов, но за него има европейско 
финансиране, така че е много вероятно и следващи правителства да прегърнат проекта. 
За Стайков интересен е казусът около АЕЦ „Белене“. Последната заявка е, че централата ще бъде построена от частни 
инвеститори. 
Икономистът обаче е категоричен, че в света няма ядрена централа без държавна подкрепа. Има случаи, при които ядрени 
проекти са реализирани от частни инвеститори, но обикновено акционерите всъщност са и основните потребители на 
произведената електроенергия – мрежови оператори или големи индустриални потребители, а свободната 
електроенергия се реализира на борсата. 
„Дори и да има интерес към АЕЦ „Белене“ обаче инвеститорите биха изчакали стабилно правителство, едва ли биха искали 
да преговарят с три различни правителства в рамките на една година“, смята още експертът. 
 
Инвестор БГ 
 
√ БФБ на червено на фона на оставката на кабинета 
Всички основни индекси отстъпват в началото на сесията 
Българска фондова борса (БФБ) отвори на червено на фона на оставката на премиера на България Бойко Борисов, предава 
Bloomberg TV Bulgaria. 
Всички основни индекси на БФБ поевтиняват, като към 10:50 ч. спадът е най-голям при SOFIX – 1,26% до ниво от 532,32 
пункта. 
По-широкият BGBX40 отписва 0,95% до 101,04 пункта. Секторният BGREIT се понижава с 0,26% до 103,48 пункта, а 
равнопретегленият BGTR30 заличава 0,64% от стойността си до 422,14 пункта.Очакванията за слаб старт на седмицата за 
акциите в страната ни на фона на политическата несигурност се сбъдват, след като премиерът Бойко Борисов спази 
обещанието си и подаде оставка след загубата на кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева на президентските избори на 13 
ноември. 


