Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АИКБ ВАСИЛ ВЕЛЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В XI-ТА АСАМБЛЕЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНГРЕС НА
ИНДУСТРИАЛЦИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В МИНСК
XI-тата асамблея на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите се проведе в столицата на Беларус в
края на отминалата седмица. На събитието присъстваха делегати от 32 национални съюзи и асоциации, представители на
бизнес средите от 28 страни, в това число – 11 страни от Европейския съюз, 5 от Евразия, 10 от Общността на независимите
държави и 3 страни от БРИКС, 11 от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Тази година
тържествено се отбелязва и юбилея на организацията – 25 години от учредяването на Международния конгрес на
индустриалците и предприемачите с неговите 14 комитета и 7 представителства.
Участниците бяха запознати с докладите на Съвета на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите и на
Контролната комисия за 2013-2017 г. Особен интерес предизвика докладът на председателя на Международния конгрес
на индустриалците и предприемачите г-н Василий Тарлев. Той подчерта, че на дневен ред са промените свързани с
технологичния ред, с цифровата революция и роботизацията, с намаляването на дела на енергоресурсите и суровините в
производството, с изместване на масовите професии от индустрията и като следствие, с изострянето на проблема с
неравенството вътре в страните и между тях. Според доклада тук се отнасят и факторите на уязвимост, свързани с процеса
на глобализацията и особено причинени от прилагането на санкции и търговски ограничения, превръщащи
икономическите отношения в инструмент за взаимен натиск.
Конгресът се обяви против икономически ограничения в международната търговия и спазване на принципите на
Световната търговска организация. Г-н Тарлев заяви, че Конгресът работи при сложни обстоятелства, но остава принципно
неполитическа организация.

Делегатите обсъдиха и избраха и нов състав на управителните органи на Конгреса. За председател на Съвета бе преизбран
Василий Тарлев (Премиер на Молдова през 2001-2008 г.), а за президент на организацията бе избран Артьом Чайка. Васил
Велев бе избран за член на Съвета на МКПП. Насоки на по-нататъшната дейност на организацията ще бъдат определени,
като се вземат предвид сегашните тенденции в развитието на световните икономически отношения, състоянието на
интеграционните процеси в икономическото пространство на Европа, Азия и останалия свят и съществуващият опит в
сътрудничеството на националните бизнес асоциации. Новото ръководство на Конгреса заяви амбицията за по-влиятелно
участие на бизнеса при определянето на дневния ред при двустранните и многостранните търговски и икономически
отношения между представените страни.
Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието в PDF формат.
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БТА
√ Председателят на АИКБ г-н Васил Велев взе участие в Международния конгрес на индустриалците и предприемачите
в Минск
XI-тата Асамблея на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите се проведе в столицата на Беларус в
края на отминалата седмица. На събитието присъстваха делегати от 32 национални съюзи и асоциации, представители на
бизнес средите от 28 страни в това число - 11 страни от Европейския съюз, 5 от Евразия, 10 от
Общността на независимите държави и 3 страни от БРИКС, 11 от Организацията за Черноморско икономическо
сътрудничество. Тази година тържествено се отбелязва и юбилея на организацията - 25 години от учредяването на
Международния конгрес на индустриалците и предприемачите с неговите 14 комитета и 7 представителства.
Участниците бяха запознати с докладите на Съвета на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите и на
Контролната комисия за 2013-2017 г.
Особен интерес предизвика докладът на председателя на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите
г-н Василий Тарлев. Той подчерта, че на дневен ред са промените свързани с технологичния ред, с цифровата революция
и роботизацията, с намаляването на дела на енергоресурсите и суровините в производството, с изместване на масовите
професии от индустрията и като следствие, с изострянето на проблема с неравенството вътре в страните и между тях.
Според доклада тук се отнасят и факторите на уязвимост, свързани с процеса на глобализацията и особено причинени от
прилагането на санкции и търговски ограничения, превръщащи икономическите отношения в инструмент за взаимен
натиск.
Конгреса се обяви против икономически ограничения в международната търговия и спазване на принципите на Световната
търговска организация. Г-н Тарлев заяви, че Конгресът се провежда при едни сложни обстоятелства, но остава принципно
неполитическа организация.
Делегатите обсъдиха и избраха и нов състав на управителните органи на Конгреса. За председател на съвета бе преизбран
Василий Тарлев /Премиер на Молдова 2001-2008 г./, а за Президент на организацията бе избран Артьом Чайка. Васил
Велев бе избран за член на Съвета на МКПП. Насоки на по-нататъшната дейност на организацията ще бъдат определени,
като се вземат предвид сегашните тенденции в развитието на световните икономически отношения, състоянието на
интеграционните процеси в икономическото пространство на Европа, Азия и останалия свят и съществуващият опит в
сътрудничеството на националните бизнес асоциации. Новото ръководство на Конгреса заяви амбицията за по-влиятелно
участие на бизнеса при определянето на дневния ред при двустранните и многостранните търговски и икономически
отношения между представените страни.
News.bg
√ Работодателските организации недоволни от КЕВР и "Булгартрансгаз"
Продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на "Булгартрансгаз" върху българската икономика и домакинства
с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ, смятат от АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ.
С писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране те съобщават, че намеренията на "Булгартрансгаз" за въвеждането
на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието,
че това се налага в съответствие с изискванията на Европейския съюз, са подвеждащи. В нито един европейски документ
няма изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ.
Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе "входно-изходния модел". Също така считат, че
нарастването на цените на преносния оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество
подзаконови нормативни документи, без да се изпълнят изискването на Закона за нормативните документи за
предварителна оценка на въздействието, с което се пропуска възможността да се анализира въздействието върху сектора,
енергетиката и икономиката като цяло.
Работодателите не са против "входно-изходния модел", но са против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос
на газ до българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това.
Положение на "Булгартрансгаз" е позволило в периода 2007-2016 г. да формира средногодишна оперативна печалба от
около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната печалба е 73 млн. лв. и то при
незапълване на тръбата за пренос. Освен това, "Булгартрансгаз" с мълчаливото съгласие КЕВР е преостойностил активите
си, като е увеличил тяхната стойност над 3 пъти за същия период, коментират работодателите.
Неясното пазарно поведение на един участник на пазара, с изискването за увеличение на цените за пренос, може да се
обясни единствено с неговото монополно положение, смятат АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ.
Вероятно желанието на държавата е да увеличи приходната част на бюджета чрез дивиденти от натрупаната печалба,
въпреки ненатоварената газопреносна мрежа, допълват те.
Квалификацията на подобно намерение на "Булгартрансгаз" е свързана само с целенасочени действия за нарушаване на
конкурентоспособността на българската икономика с всички последствия от това за доходите на населението, създаването
и запазването на работните места, и просперитета на нацията, възмущават се работодателите.
В тази връзка те предлагат да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове (наредби,
методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на
оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.
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Economic.bg
√ Работодателите обвиниха “Булгартрансгаз“ в неясно пазарно поведение
Според бизнес организациите КЕВР позволява монополен тормоз върху тях
Продължава премълчаваният от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) монополен тормоз на
„Булгартрансгаз“ върху българската икономика и домакинства с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите
на природен газ. Това е посочено в позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели относно
намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“. Писмото е изпратено до председателя на КЕВР Иван Иванов
от името на четирите национално представени организации - АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП.
Намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени неясно защо
и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието, че това се налага в съответствие с изискванията на
Европейския съюз, са подвеждащи. В нито един европейски документ няма изискване за увеличение на цените за пренос
на природен газ. Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе „входно-изходния модел“. Учудващо
е защо същият не е въведен още през 2011 г. Също така считаме, че нарастването на цените на преносния оператор и
обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество подзаконови нормативни документи, без да се
изпълнят изискването на Закона за нормативните документи (чл. 18а) за предварителна оценка на въздействието, с което
се пропусна възможността да се анализира въздействието върху сектора, енергетиката и икономиката като цяло.
Ние не сме против „входно-изходния модел“, но сме против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до
българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това.
За информация на българското общество, монополното положение на „Булгартрансгаз“ е позволило в периода 2007-2016
г. да формира средногодишна оперативна печалба1 от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155
млн. лв., а нетната печалба е 73 млн. лв. Забележете – при незапълване на тръбата за пренос! Освен това, „Булгартрансгаз“
с мълчаливото съгласие КЕВР е преостойностил активите си, като е увеличил тяхната стойност над 3 пъти за същия период.
Неясното пазарно поведение на един участник на пазара, с изискването за увеличение на цените за пренос, може да се
обясни единствено с неговото монополно положение.
Вероятно желанието на държавата е да увеличи приходната част на бюджета чрез дивиденти от натрупаната печалба,
въпреки ненатоварената газопреносна мрежа. Квалификацията на подобно намерение на монополиста „Булгартрансгаз“
е свързана само с целенасочени действия за нарушаване на конкурентоспособността на българската икономика с всички
последствия от това за доходите на населението, създаването и запазването на работните места, и просперитета на
нацията.
В тази връзка предлагаме да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове (наредби,
методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на
оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.
В. Сега
√ Работодателите се обединиха срещу шоковите такси на "Булгартрансгаз"
Бизнесът реши да се опълчи срещу тарифния произвол на "Булгартрансгаз". Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР) разкритикува в остро писмо искането на държавния монополист да вдигне таксите за пренос и достъп
до мрежата. Проектът е внесен в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
АОБР, която обединява всички големи организации на бизнеса, настоява комисията да не одобрява никакви промени,
докато "Булгартрансгаз" не представи оценка, която да покаже точно как повишението ще се отрази на бизнеса и
домакинствата. Предложението на "Булгартрансгаз" предвижда скок на таксите за пренос и достъп с до 60% от 1 октомври.
В писмото си АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП упрекват енергийния регулатор, че не реагира срещу своеволията на "Булгартрансгаз"
и не защитава фирмите и битовите абонати от монополиста. Работодателите са гневни, че ресорното министерство и КЕВР
дори подкрепят поскъпването и го оправдават с европейски директиви. Никъде в директивите на ЕС не пише, че България
трябва да вдига цени и такси, единственото изискване е да бъде въведен "входно-изходният модел", което е трябвало да
се случи още през 2011 г., пишат работодателите. Те подчертават, че не са против т.нар. "входно-изходен модел", а против
непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до българските индустриални потребители, и то без
икономическа обосновка.
На фона на исканията за ударно увеличение на таксите "Булгартрансгаз" успява да натрупа печалба в периода 2007-2016 г.
от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната - 73 млн. лв. При това газовият
оператор не може да натовари дори половината от капацитета на мрежата, която управлява, се отбелязва в писмото.
Бизнесът смята, че вероятно държавата е монополист, за да прибира повече дивиденти от натрупаната печалба, въпреки
че газопреносната мрежа не се управлява ефективно.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова само повтори думите си от предишните дни, че "увеличението на
крайната цена на природния газ в резултат на увеличението на таксата за пренос и достъп ще бъде от 0.37% до максимум
3%". Междувременно другият монополист - "Булгаргаз", поиска намаление на цената на синьото гориво със 7.29%. Затова
според министър Петкова природният газ за крайните потребители щял да поевтинее с близо 4%.
ПОСРЕЩАНЕ
До края на есента очакваме платените реактори за АЕЦ "Белене" да пристигнат у нас, съобщи Петкова. В момента експерти
от НЕК са в Русия, а от понеделник започва финална проверка на оборудването, което ще бъде складирано на площадката
на АЕЦ "Белене". Петкова отново подчерта намеренията на държавата да бъде пусната процедура за приватизация. Ако
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опитът за раздържавяване не е успешен, другият вариант предвижда единият от реакторите да стане седми блок на АЕЦ
"Козлодуй".
Econ.bg
√ Бизнесът иска отлагане на новите цени за газов пренос
По данни на работодателите монополното положение на "Булгартрансгаз" е позволило в периода 2007-2016 г. да
формира средногодишна оперативна печалба от около 150 млн. лв.
"Оправданията на "Булгартрансгаз" за въвеждане на по-високи цени за пренос на природен газ са подвеждащи".
Това обявиха национално представителните работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Посочените
оправдания са свързани с необходимото съответствие с изискванията на Европейския съюз.
С писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), изпратено и до медиите, работодателите съобщават, че в
нито един европейски документ нямало изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ. Единствено било
обещание на България към ЕС, че трябва да се въведе "входно-изходния модел". Според тях е учудващо, защо този модел
не е въведен още през 2011 г.
Нарастването на цените на преносния оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество
подзаконови нормативни документи, без да се изпълнява изискването за предварителна оценка на въздействието, смятат
работодателите. По този начин се пропускало възможността да се анализира въздействието върху сектора, енергетиката и
икономиката като цяло.
"Ние не сме против "входно-изходния модел", но сме против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до
българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това", се казва още в позицията.
По данни на работодателите монополното положение на "Булгартрансгаз" е позволило в периода 2007-2016 г. да формира
средногодишна оперативна печалба от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а
нетната печалба е 73 млн. лв. Това се случило при незапълване на тръбата за пренос.
Освен това, "Булгартрансгаз" с мълчаливото съгласие на КЕВР е преостойностил активите си, като е увеличил тяхната
стойност над 3 пъти за същия период.
Работодателските организации предлагат да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове
(наредби, методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до
изготвяне на оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.
Банкеръ
√ Бизнесът скочи на "Булгартрансгаз": Продължава монополния тормоз над икономиката
Асоциацията на организациите на българските работодатели излезе с позиция относно намерението за увеличаване на
тарифите на "Булгартрансгаз".
"Продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на „Булгартрансгаз“ върху българската икономика и
домакинства с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ.
Намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени неясно защо
и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието, че това се налага в съответствие с изискванията на
Европейския съюз, са подвеждащи", посочват в своето общо становище от КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП
Работодателските организации изтъкват, че в нито един европейски документ няма изискване за увеличение на цените за
пренос на природен газ. Единственото обещание на България към ЕС пък било, че трябва да въведе "входно-изходния
модел".
Учудващо е защо същият не е въведен още през 2011 г. Също така считаме, че нарастването на цените на преносния
оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество подзаконови нормативни документи,
без да се изпълнят изискването на Закона за нормативните документи (чл. 18а) за предварителна оценка на въздействието,
с което се пропусна възможността да се анализира въздействието върху сектора, енергетиката и икономиката като цяло.
Ние не сме против „входно-изходния модел“, но сме против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до
българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това", твърдят още от
Асоциацията на организациите на българските работодатели.
Според бизнеса "монополното положение на "Булгартрансгаз" е позволило в периода 2007-2016 г. да формира
средногодишна оперативна печалба от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а
нетната печалба е 73 млн. лева.
"Забележете – при незапълване на тръбата за пренос! Освен това, "Булгартрансгаз" с мълчаливото съгласие КЕВР е
преостойностил активите си, като е увеличил тяхната стойност над 3 пъти за същия период", разкрива още
работодателските организации.
3е-news.net
√ И работодателските организации скочиха срещу новите тарифи на "Булгартрансгаз"
Не сме срещу „входно-изходния модел“, а против вдигането на тарифите за пренос на газ без икономически обоснована
необходимост, подчертават от АОБР
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От Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ заявяват, че не са против „входно-изходния
модел“, но са против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до българските индустриални потребители
без икономически обоснована необходимост от това. Организацията се обръща с отворено към председателя на
Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов по повод въвеждането на новите тарифи на
"Булгартрансгаз" за достъп и пренос през газопреносната мрежа.
Продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на „Булгартрансгаз“ върху българската икономика и домакинства
с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ, подчертават от организацията. Според
представителите на бизнеса намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен
газ, подкрепени неясно защо и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието, че това се налага в съответствие
с изискванията на Европейския съюз, са подвеждащи. "В нито един европейски документ няма изискване за увеличение
на цените за пренос на природен газ. Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе „входно-изходния
модел“", се сочи в позицията. Учудващо е защо същият не е въведен още през 2011 г., подчертават от АОБР.
Също така считаме, че нарастването на цените на преносния оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите
от КЕВР множество подзаконови нормативни документи, без да се изпълнят изискването на Закона за нормативните
документи (чл. 18а) за предварителна оценка на въздействието, с което се пропусна възможността да се анализира
въздействието върху сектора, енергетиката и икономиката като цяло, сочат от АОБР.
"Монополното положение на „Булгартрансгаз“ е позволило в периода 2007-2016 г. да формира средногодишна
оперативна печалба / EBITDA (оперативна печалба) = печалба преди лихви, данъци, такси, амортизации и обезценки/ от
около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната печалба е 73 млн. лв". Забележете
– при незапълване на тръбата за пренос! Освен това, „Булгартрансгаз“ с мълчаливото съгласие КЕВР е преостойностил
активите си, като е увеличил тяхната стойност над 3 пъти за същия период", отбелязват от организацията.
Според нейните експерти неясното пазарно поведение на един участник на пазара, с изискването за увеличение на цените
за пренос, може да се обясни единствено с неговото монополно положение. Вероятно желанието на държавата е да
увеличи приходната част на бюджета чрез дивиденти от натрупаната печалба, въпреки ненатоварената газопреносна
мрежа, сочат те.
Според АОБР "квалификацията на подобно намерение на монополиста „Булгартрансгаз“ е свързана само с целенасочени
действия за нарушаване на конкурентоспособността на българската икономика с всички последствия от това за доходите
на населението, създаването и запазването на работните места, и просперитета на нацията".
От организацията предлагат да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове (наредби,
методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на
оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.
Dnes.dir.bg; banks.dir.bg
√ Бизнесът иска отлагане на новите цени за газов пренос
Оправданията на "Булгартрансгаз" за въвеждане на по-високи цени за пренос на природен газ са подвеждащи.
Това обявиха национално представителните работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Посочените
оправдания са свързани с необходимото съответствие с изискванията на Европейския съюз.
С писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), изпратено и до медиите, работодателите съобщават, че в
нито един европейски документ нямало изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ. Единствено било
обещание на България към ЕС, че трябва да се въведе "входно-изходния модел".
Според тях е учудващо, защо този модел не е въведен още през 2011 г.
Нарастването на цените на преносния оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество
подзаконови нормативни документи, без да се изпълнява изискването за предварителна оценка на въздействието, смятат
работодателите. По този начин се пропускало възможността да се анализира въздействието върху сектора, енергетиката и
икономиката като цяло.
"Ние не сме против "входно-изходния модел", но сме против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до
българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това", се казва още в позицията.
По данни на работодателите монополното положение на "Булгартрансгаз" е позволило в периода 2007-2016 г. да формира
средногодишна оперативна печалба от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а
нетната печалба е 73 млн. лв. Това се случило при незапълване на тръбата за пренос.
Освен това, "Булгартрансгаз" с мълчаливото съгласие на КЕВР е преостойностил активите си, като е увеличил тяхната
стойност над 3 пъти за същия период.
Работодателските организации предлагат да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове
(наредби, методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до
изготвяне на оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.
Bulgaria Utre
√ Работодателите недоволни от КЕВР и "Булгартрансгаз"
Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе "входно-изходния модел"
Продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на "Булгартрансгаз" върху българската икономика и домакинства
с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ, смятат от АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ.
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С писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране те съобщават, че намеренията на "Булгартрансгаз" за въвеждането
на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието,
че това се налага в съответствие с изискванията на Европейския съюз, са подвеждащи. В нито един европейски документ
няма изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ.
Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе "входно-изходния модел". Също така считат, че
нарастването на цените на преносния оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество
подзаконови нормативни документи, без да се изпълнят изискването на Закона за нормативните документи за
предварителна оценка на въздействието, с което се пропуска възможността да се анализира въздействието върху сектора,
енергетиката и икономиката като цяло.
Положение на "Булгартрансгаз" е позволило в периода 2007-2016 г. да формира средногодишна оперативна печалба от
около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната печалба е 73 млн. лв. и то при
незапълване на тръбата за пренос. Освен това, "Булгартрансгаз" с мълчаливото съгласие КЕВР е преостойностил активите
си, като е увеличил тяхната стойност над 3 пъти за същия период, коментират работодателите.
Неясното пазарно поведение на един участник на пазара, с изискването за увеличение на цените за пренос, може да се
обясни единствено с неговото монополно положение, смятат АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ.
Вероятно желанието на държавата е да увеличи приходната част на бюджета чрез дивиденти от натрупаната печалба,
въпреки ненатоварената газопреносна мрежа, допълват те.
Квалификацията на подобно намерение на "Булгартрансгаз" е свързана само с целенасочени действия за нарушаване на
конкурентоспособността на българската икономика с всички последствия от това за доходите на населението, създаването
и запазването на работните места, и просперитета на нацията, възмущават се работодателите.
В тази връзка те предлагат да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове (наредби,
методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на
оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Общини ще получат евросубсидии за WiFi на принципа "първи дошъл, първи обслужен"
ЕК дава 20 хил. евро на община, за да пусне безплатен нет
Всяка община, която спечели проект за пускане на безплатния WiFi в предстоящите конкурси на ЕК, ще получи ваучер на
стойност 20 хил. евро.
Колкото до това как различните европейски общини ще се присъединят към инициативата, еврокомисарят Мария Габриел
заяви, че ще бъде заложен принципът "първи дошъл, първи обслужен". Което значи, че първите общини, подали заявление
за финансиране, имат най-големи шансове да получат ваучери, пише "24 часа".
България може да получи от първия конкурс, който ще бъде обявен скоро, до 139 ваучера. Един ваучер трябва да покрива
100% от капиталовите разходи по изграждането на WiFi зоните. От своя страна общината ще има ангажимента в рамките
на три години да поддържа функционирането на тези зони.
Европейският парламент одобри инициативата на Европейската комисия за безплатен безжичен интернет, наречена WiFi4EU, на 12 септември. Общият одобрен бюджет за проекта е 120 милиона евро.
Идеята за програмата Wi-Fi4EU до голяма степен се ражда в България. Тя бе лансирана през 2011 г. от Соломон Паси президент на Атлантическия клуб в България и бивш външен министър, и Гергана Паси, президент на “ПанЕвропа” България и бивш министър по европейските въпроси.
От общинските администрации ще зависи къде на територията им ще се предоставя безплатният интернет - в библиотеки,
болници, читалища, в кметството, в центрове за местни грижи, на площади, музеи, паркове и автогари, жп гари и други.
Географският баланс беше наложен от България заедно с още няколко страни, за да може точките за безплатен интернет
да са сравнително равномерно разпределени.
Мярката е необходима, имайки предвид, че в някои страни от ЕС средно 97% от гражданите разполагат с достъп до
интернет, докато в други този дял е 68% от населението.
Първият етап на конкурса ще бъде обявен до края на 2017 г. или най-късно в началото на 2018 г. Съвсем скоро Европейската
комисия трябва да отвори и специален уебсайт, в който общините да регистрират проектите си. Кандидатстването ще е
възможно само чрез тази интернет страница.
Традиционно България винаги е била спрягана за една от държавите, които предлагат най-бърз публичен WiFi.
Според статистика, направена от специлизирания сайт rottenwifi.com през ноември 2016 г., България се нарежда на 15-о
място сред страните в целия свят по бързина на публичния интернет със средна скорост от 9,8 мегабита в секунда.
Класация от май 2017 г., изготвена от друг специализиран сайт - ooma.com, ни нарежда дори на 11-о място. Според данните
скоростта на публичния WiFi в страната ни е 6,31 мегабита в секунда, когато се отнася за качване на съдържание в мрежата,
и 9,67 мегабита в секунда за сваляне на данни.
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На първо място отново е Литва със скорост от съответно 14,17 и 15,4 Mbps. Следват Хърватия, Естония, Ирландия, Румъния,
Великобритания, Дания, Унгария, Белгия и Словения. Сингапур и Швейцария този път са след нас, а САЩ е на последно
място със скорост на публичния WiFi съответно с 4,37 и 6,89 Mbps.
√ Двигателят на икономическия растеж в България отдавна не е потреблението
Компрометирането на данъчната система няма да реши проблема с доходите, образованието, липсата на
инвестиции, пише Калоян Стайков от ИПИ
През изминалата седмица група организации и партии с ляв профил обвиниха данъчната система в България за
несправедлива и предложиха мерки за преодоляване на този „недостатък”. Основното притеснение на инициаторите на
кампанията е, че социалните и здравните осигуровки, както и ДДС, имат регресивен характер, тъй като оказват по-висока
тежест върху домакинствата с по-ниски доходи. Същевременно, според тях, това възпира основния двигател на
икономическия растеж в България – потреблението на домакинствата. Решението им е да се въведе необлагаем минимум
за данъка върху доходите на физическите лица и диференцирана ставка на ДДС за някои групи стоки, припомня
предложенията Калоян Стайков от Института за пазарна икономика.
Не става ясно защо се предлага промяна в данъка върху доходите, който няма регресивен характер, напротив – той е
възможно най-справедливият данък, тъй като облага всички трудови доходи с една и съща ставка и без възможност за
изключения. Още повече, че тежестта му върху доходите – 10%, е в пъти по-ниска в сравнение с тежестта на осигуровките,
която е около 32% и се изкривява от наличието на минимални и максимални осигурителни доходи. При такова
съотношение е логично да се мисли за намаляване на осигурителната, а не на данъчната, тежест върху доходите.
Нещо, което не се споменава в изложените предложения, е, че ниската ставка на подоходния данък от 10% е възможна
именно защото той се изчислява върху широка данъчна основа без изключения. Въвеждането на необлагаем минимум
естествено ще доведе до загуба на приходи от този налог и ще подтикне правителството да компенсира загубата или с пониски разходи, или по-високи приходи, или с някаква комбинация от двете мерки. Историческият опит показва, че първото
е малко вероятно, така че може да се очаква повишаване на ставката на подоходния данък, което ще навреди на
икономическата активност. Това обаче е в тотален разрез с тенденциите в ЕС, където данъците върху труда намаляват през
последните години.
Другата идея на инициативата е диференциране на ДДС за определени стоки, тъй като, според организаторите,
потреблението е основният двигател на икономическия растеж в България и има нужда от подкрепа. Оставяме настрана
факта, че това предложение пренебрегва опита на редица други страни с косвения налог. Този опит е обобщен от
изследване на МВФ, представящо добрите практики от прилагането му както следва: Използване на единна ставка по
възможност без изключения и широка облагаема база с минимални изключения.
Самата идея за стимулиране на икономиката през данъците върху потреблението почива на грешното разбиране за
двигателите на икономическия растеж в България през последните години. Това е силно остаряло виждане, което може и
да се приеме за вярно в периода 2001-2008 г., когато в пет от осем години приносът на потреблението на домакинствата
към реалния икономически растеж е бил по-висок от този на износа. Въпреки това разликата е пренебрежима.
От 2010 г. насам няма година, в която приносът на износа да е по-нисък от този на потреблението, като разликата не се
измерва в десети от процентния пункт, а в пъти.
И ако това не е достатъчно да ни убеди, може ясно да се види динамиката на отделните компоненти през годините. Докато
потреблението на домакинствата формира близо 66% от БВП през 2000 г., а износът – малко над 36%, то през 2008 г. това
съотношение е 65% спрямо 52%, а през 2016 г. – 61% спрямо близо 64%. С други думи за 16 години делът на потреблението
на домакинствата в БВП намалява, а този на износа се увеличава и вече е по-голям, което означава, че 1% увеличение на
износа води до по-голям ефект върху ръста на икономиката от 1% увеличение на потреблението.
Не е случайно, че данъчната структура в България е такава – това е естествен еволюционен процес, който е резултат както
на особеностите на местната икономика, така и на необходимостта за бързо догонване (конвергенция) на богатите страни
в ЕС. Догонването може да стане само чрез генериране на инвестиции и изпреварващ ръст на производството, а оттам – и
на благосъстоянието. Въпреки че се движи в правилната посока, българската икономика е далеч от желаната степен на
развитие.
Инвестициите в дълготрайни активи като дял от БВП са едва 19%, което е близо до средното ниво за страните в ЕС, но е
далеч от нивата преди 2009 г. Още повече, че средноевропейското ниво няма да позволи на страната да постигне желания
бърз икономически растеж, за да догони богатите страни членки.
Предвид казаното дотук, хубаво е да се мисли за политики за ускоряване на икономическия растеж, а оттам и за
повишаване на благосъстоянието на населението, но е още по-хубаво тези политики да почиват на факти, а не на
пожелания. Също така е хубаво да се атакуват проблемите – ниските доходи, а не да се използва данъчната система като
инструмент на социалната политика. Ниските доходи не са следствие на плоския данък върху доходите на физическите
лица, а са резултат от фалиралата разходопокривна пенсионна система, ниско ниво на образование и квалификация на
част от хората в трудоспособна възраст, недостатъчно привлекателна инвестиционна среда и т.н. Нито едно от тези неща
няма да се промени с компрометирането на данъчната система.
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В. Сега
√ 8% от пенсионерите у нас работят
Бивши полицаи и кадри на търговията и строителството продължават да се трудят
Близо 8 на сто от пенсионерите у нас продължават да се осигуряват за пенсия, тоест не са спрели да работят след
пенсионирането си. Броят на хората, които избират да работят и след пенсионирането си, расте постоянно от 2010 г. насам,
като очаквано мъжете са повече от жените. През миналата година почти 165 хил. българи с пенсия за стаж и възраст са
работили. За последните седем години това е най-големият брой на работещите пенсионери според официалните данни
на НОИ. За сравнение спрямо 2013 г. те са с над 20 хил. повече. Това показва справка на Националния осигурителен
институт, изготвена за "Сега".
През 2015 г., за когато има публикувани официално данни, почти 156 хил. пенсионери са работили. Над 92 хил. са мъжете,
а над 64 хил. - жените. Съвсем очаквано в охраната работят най-много пенсионери. Обикновено бивши служители от сектор
"Сигурност", които се пенсионират рано, след това продължават да работят като охранители и пазачи. От миналата година
военни и полицаи имат минимална възраст за пенсиониране - 52 г. и 10 месеца, а тази година е 53 години. През 2015 г.
обаче все още нямаше въведена минимална възраст за пенсионирането на служителите от сектор "Сигурност". Така или
иначе до края на 2018 г. има преходен период, в който всички служители, които към края на 2015 г. имат необходимия
стаж, могат да се пенсионират независимо от възрастта си. Към края на миналата година пенсионираните военни, полицаи
и др. са общо 98 хил. души.
Следващият сектор, в който има много заети пенсионери, традиционно е бюджетният. През 2015 г. обаче бюджетният
сектор почти се изравнява с охранителните дейности. Разликата в броя на осигуряващите се пенсионери се стопява до
около 130 човека в полза на охраната при няколко хиляди в предишните години. Търговията и строителството също са сред
секторите, в които работят най-много пенсионирани българи. Малко над 4 хил. са пенсионираните работещи медицински
сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти, показват данните на НОИ.
Пенсионерите, които работят, имат право веднъж в годината да поискат от НОИ актуализиране на пенсията заради
вноските, които им се удържат за Държавно обществено осигуряване. Освен това вече не е необходимо човек да напуска
работата си, за да излезе в пенсия. И от миналата година всички могат да се пенсионират една година по-рано, ако имат
необходимия стаж, но пък с намалена пенсия от 0.4% на месец.
В ЕВРОПА
Наскоро немски медии съобщиха, че в Германия работят 11 на сто от пенсионерите. Тенденцията и там е да се увеличава
броят на хората с пенсия и заплата. Според данните броят на пенсионерите в Германия, които работят, се е удвоил за десет
години - от 5% през 2006 г. на 11% през 2016 г.
ТВ Европа
√ Правителството разпределя около 600 млн. лв. за образователна инфраструктура
Сериозна сума за образвателната инфраструктура ще бъде отпусната през следващата седмица на общините. Новината
съобщи премиерът Бойко Борисов по време на откриване на топлопровод в град Девин.
Премиерът подчерта още, че доходите в страната са се увеличили с 11% през тази година. Той коментира и протестът на
служителите в МВР, като поясни, че пожарникарите трябва да проявят разбиране, и че следващата година ще се търсят
възможности за увеличаване на доходите им.
Относно годишната реч на председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, Борисов коментира, че заканите на Холандия и Австрия,
че няма да допуснат страната ни в Шенген, са необосновани.
Борисов коментира и бъдещия политически проект на шоумена Слави Трифонов. Премиерът му пожела успех и допълни,
че чака с интерес да види как Трифонов ще успее да събере политически екип.
В. Монитор
√ От началото на годината сме внесли 10,4% повече газ от Русия
Вносът на руски газ в България от началото на годината до средата на септември е нараснал с 10,4%, спрямо същия период
на 2016 г., съобщава RNS, като се позовава на данни на „Газпром”.
За Гърция експортът за първите девет месеца и половина се е увеличил с почти 18 на сто, за Турция - с 22%. На Балканите
най-голям ръст на руските доставки на синьо гориво от 34,6% е отчетен за Сърбия. На Унгария „Газпром” е доставил за
периода с над една четвърт повече природен газ на годишна база.
От 1 януари до 15 септември Русия е изнесла в чужбина (без страните от ОНД) 133,6 млрд. куб. м синьо гориво или с 11,5
на сто повече от същия период на миналата година.
В. Дума
√ Проверяват електроразпределителните дружества
Министерството на енергетиката започва проверки на трите електроразпределителни дружества и "Електроенергийен
системен оператор" ЕАД за готовността им за предстоящия зимен сезон, съобщават от пресцентъра на министерството. От
18 септември до 4 октомври експерти от енергийното ведомство ще инспектират обекти на "ЧЕЗ България
Електроразпределение" АД, "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД и "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, както и на ЕСО ЕАД.
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Проверката е за техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти, степента им на готовност при
потенциално неблагоприятни климатични условия през есенно-зимния период на 2017-2018 г., както и за предвидените
дейности по материално-техническото осигуряване при аварийни ситуации и плановете за тяхното отстраняване.
√ Неков: Помагаме на производителите от планинските райони да защитят продуктите си
Евродепутатът създаде експертна работна група за прилагане на означението "планински продукт" в българското
законодателство
Проектонаредбата за прилагане на термина за качество "планински продукт" ще бъде предложена на правителството,
министерството на земеделието и на Народното събрание. Работата по текста е основната цел на сформираната на 15
септември експертна работна група.
"Добрите практики съществуват. Регионът ни е уникален и България има възможност да бъде сред първите държави
членки, които въвеждат термина "планински продукт". Все повече потребители очакват чистите планински храни. Това ще
помогне и на производителите, и на потребителите. Оптимист съм, че с общи усилия ще успеем". Това заяви Момчил Неков
по време на експертното заседание.
На първата работна среща бяха отчетени спецификите в българското законодателство и производствената практика.
Работата ще продължи с привличане на всички заинтересовани страни. Другите държави, които подготвят въвеждане на
"планински продукт", са Италия, Германия и Австрия.
Българско сирене, мед, билки, месни продукти, произведени в планински райони, са потенциални носители на
престижното означение "планински продукт". 40% от територията на България е с планински и полупланински релеф.
По-рано в петъчния ден Момчил Неков беше гост на откриването на учебната година в Професионалната гимназия по
икономика в Перник. Там той обяви началото на ученически конкурс с награда посещение в Европейския парламент в
Брюксел.
В. Земя
√ Предвиждат се нови видове винетки за по-кратки пътувания
С въвеждането на тол системата в България се предвижда и създаване на нови видове винетки – ежедневни и тридневни.
Това каза министърът на регионалното развитие Николай Нанков по bTV. Нанков заяви, че амбицията на регионалното
министерство е в края 2018 г. тол системата да бъде внедрена и да заработи, а още първата година от постъпленията
пътната агенция да има ресурс от почти 1 млрд. лв. Цените на винетките за леките автомобили няма да бъдат повишавани
след въвеждането на системата за таксуване преминаването по пътищата, обеща миналия месец министърът на
регионалното развитие и благоустройството. Винетките ще бъдат в електронен формат. По повод изграждането на тол
системата в България премиерът Бойко Борисов коментира, че ще се акумулират над 1,5 млрд. лева годишно, които ще
отидат за рехабилитация на пътищата, както и за изграждането на нови трасета. Очаква се новата система да обхване 80%
от пътищата у нас. Срокът на пускане на системата зависи от избора на изпълнител за нейното изграждане.
√ Участваме в лотарията на НАП и с бележка от ПОС терминал
Всички касови бележки, издадени след 1 януари 2017 г. ще могат да бъдат регистрирани в започващото след седмици
второ издание на лотарията на НАП. Голямата награда в тазгодишното издание на играта е 50 000 лв. 2000 лв. ще дават
данъчните всеки месец на един щастливец, регистрирал печеливша касова бележка. Всяка седмица някой ще печели и
предметна награда на стойност приблизително 1000 лв. Двойно по-голям шанс за спечелване на награда ще имат
участниците, които са плащали с банкова карта и освен касовата си бележка, са запазили и регистрирали бележката от ПОС
терминала. Да участват в данъчната лотария ще имат право всички български граждани, които са навършили 14 години,
които регистрират фискалните си бонове в интернет на специално създаден за целта сайт. Както и през миналата година,
данните, които трябва да бъдат въведени за участие са стойността на покупката, датата и часа, в който е издадена касовата
бележка. Няма ограничения за минимална или максимална стойност на покупките, допълват от НАП. В първото издание
на лотарията, което приключи в края на 2016 г. бяха регистрирани над 51 милиона касови бележки на стойност над 670
млн. лв., а големият победител, който получи лек автомобил беше Иванка Кавъркова от Панагюрище с касова бележка за
1,80 лв.
√ ИнтелиАгро: Търсенето на етерични масла по света се ускорява
Водени от обещания за бърза доходност и огромни печалби, все повече родни земеделци и инвеститори се насочват към
отглеждането на медицински и ароматни култури.
България има дълги традиции в отглеждането на медицински и ароматни култури и производството на етерични масла.
Експортната ориентация на сектора го е направила емблематичен за страната. Нарастващото приложение на етеричните
масла в леката промишленост (козметична, медицинска, хранително-вкусова) и бързото развитие на ароматерапията
ускориха търсенето на масла в света в годините след световната икономическа криза от 2007–2011 г., пишат икономистите
от ИнтелиАгро в анализ за сектора. Глобалният пазар на етерични масла се очаква да расте със средногодишен темп на
натрупване от 8–11% в периода до 2025 г. според различни анализатори (Grand View Research, Markets and Markets и др.).
Маслата от роза, лавандула, маточина, лайка, равнец и др., специфични за България, представляват само малка част от
глобалния пазар на етерични масла, доминиран от цитрусовите масла, евкалиптовото, кедровото, цитронелово и др.
масла. Водени от обещания за бърза доходност и огромни печалби, все повече земеделци и инвеститори се насочват към
отглеждането на медицински и ароматни култури.
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Площите с лавандула, маточина, лайка растат с пъти в рамките на сравнително кратък период от три-четири години.
Насажденията от маслодайна роза също се увеличават трайно. Характерни черти на голяма част от тези нови инвестиции
са тяхната стихийност, липсата на подбор при посадъчния материал, слабото познаване на спецификите за отглеждане на
различните растения, несъобразяване с фактори като работна ръка и особености на преработката. Това са основните
причини производителите да търпят разочарования, а преработената продукция да изостава значително спрямо
суровинния потенциал.
Преработвателният капацитет в страната към момента е по-скоро достатъчен и сравнително добре разпределен
географски в основните производствени райони. Въпреки това, поради спецификата на някои култури, краткия прозорец
за преработка и слабости в планирането, остава непреработена продукция, посочва се в анализа. Тези причини ще
продължат да играят лимитираща роля в бъдеще и вероятно ще накарат някои земеделски производители да намалят
площите или да се откажат напълно от отрасъла, а други да инвестират в собствена преработка. Последното не е панацея
при липсата на технолози и нуждата от пълноценно натоварване на мощностите.
Търговията и износа също се изправят пред някои предизвикателства. Пазарът на етерични масла е консервативен, със
сравнително малък брой крайни клиенти, където доверието, дългосрочните отношения, постоянното качество и
предвидимостта на доставките се ценят особено много. Появата на случайни играчи в търговията през годините на бума
на производство често е съпроводено от неизпълнени ангажименти и разочарования за производителите. Освен това
дългосрочните фиксирани ангажименти, които имат повечето търговци, също създават предпоставка за реализиране на
увеличаващите се обеми продукция на цени, които са под очакванията на стопаните.
Перспективите пред производството на традиционното за България розово масло изглеждат добри – това е най-добре
организираният пазар по веригата производител-преработвател-търговец-краен клиент. Възможностите за растеж обаче
са сравнително ограничени поради няколко ключови фактора: относително малката площ с благоприятни условия за
отглеждане на маслодайна роза, недостатъчната работна ръка, краткият прозорец за преработка и нишовото търсене за
маслото.
Сериозен е потенциалът пред производството на лавандулово масло, което вероятно ще се удвои към 2019 г. спрямо 2016
година. Трудно е обаче да си представим, че това ще бъде при настоящите ценови нива, имайки предвид растящия интерес
към културата от съседни държави като Турция, Румъния, Гърция, Молдова.
Поради възможностите за мащабно индустриално производство България има потенциал за развитие в отглеждането и
преработката на масла от лайка, кориандър и сладко резене. Други по-специфични култури, като маточина, бял риган, бял
равнец, мащерка, хвойна и други също отварят определени възможности пред стопаните, но ръстът преминава през подобра организация на пазара между търговци, преработватели и малки производители.
Площите с маслодайна роза в България нарастват през последните 10 години. Спадове се наблюдават в години, когато се
подновява по-голяма площ стари насаждения. Общата площ през 2017 г. е близо 4 070 ха – с 14% повече на годишна база
и с 20% спрямо 2009 г. Реколтата през тази година достига около 13 т. цвят. Нарастващият инвеститорски интерес е
продиктуван от устойчивия ръст в цените на розовото масло, респективно в цената на розовия цвят. В стремежа към бързо
създаване на насаждения, не винаги за тях се използва сертифициран посадъчен материал.
1 164 стопанства са заявили за подпомагане с директни плащания площи с маслодайна роза през 2017 г. Средният размер
на отглежданите от тях площи е 3,5 ха. Проблемът пред големите розови стопанства е работната ръка. Над 30 са
компаниите и над 50 са дестилериите, които произвеждат и търгуват с розово масло. Очакванията ни са общото
производство през 2017 г. да надхвърли 3 тона розов цвят (2,53 тона по официални данни за 2016 г.). Теоретично
производственият потенциал е два пъти по-голям.
На фона на продължителните трудности във Франция, свързани с разпространение на заболявания и вредители, и добрата
възвращаемост българските фермери бързо заеха лидерска позиция сред глобалните доставчици на лавандулово масло.
Площите с лавандула се утроиха за девет години, достигайки 9 600 ха през 2017 г. Само през тази година те нарастват с над
40%. Значителният ръст се дължи основно на разширяването на ареала за отглеждане на културата в Североизточна
България. Перспективите за висока доходност привличат мнозина зърнопроизводители да включат отглеждането на
лавандула в дейността си. Броят на стопанствата в бранша достига 1 600 – четири пъти повече от 2009 г. Само за година –
между 2016 и 2017 г., броят на производителите в област Добрич се удвоява, надминавайки 640. Бумът при лавандулата
идва ръка за ръка с различни рискове. Бързото покачване на производството може да подкопае цените, докато
навлизането на много нови играчи поражда проблеми, свързани с качеството и разпространението на болести и
вредители. Основен риск е евентуално развитие на „френски сценарий“ в България и масови щети по насажденията.
Първите чувствителни загуби на насаждения станаха факт през 2016/17 г., предупреждават анализаторите от ИнтелиАгро.
Основната причина за загубите са неблагоприятните климатични условия след август 2016 и суровата зима. По данни на
бранша производството на лавандулово масло през 2016 г. е било в порядъка на 280–300 т.
В рамките на първия прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014–2020 са подадени 47 проектни предложения, включващи
производство на етерични масла. От тях три са отхвърлени поради несъответствие с изискванията по мярката, а един
кандидат е оттеглил заявлението си. На база установените критерии за оценка на проектите досега са договорени 18.
Съществува вероятност бюджетът за първия прием да бъде наддоговорен, което вероятно означава одобрението на още
инвестиционни намерения в сектора, определен като приоритетен в ПРСР. Всички одобрени проекти трябва да бъдат
завършени най-късно до октомври 2019 г. Общите инвестиционни разходи по тях са за близо 42 млн. лева, от които
финансовата помощ е за около 21 млн. лв.
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√ Петролът продължава да поскъпва и в началото на новата седмица
Cyтpинтa cтoйнocттa нa нoeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ ce пoвишaвa c 14
цeнтa - дo $55,76 зa бapeл
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи в пoнeдeлниĸ пpoдължaвaт дa нapacтвaт мaĸap и пo-cлaбo cлeд
cъщecтвeнoтo им пoĸaчвaнe пpeз изминaлaтa ceдмицa.
Cyтpинтa cтoйнocттa нa нoeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ ce пoвишaвa c 14 цeнтa дo $55,76 зa бapeл. Πpи зaĸpивaнeтo нa пaзapa в пeтъĸ ĸoнтpaĸтитe пocĸъпнaxa c $0,15 (0,27%) - дo $55,62 зa бapeл.
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз oĸтoмвpи нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca
(NYМЕХ) ce пoĸaчвa в cъщoтo вpeмe c 13 цeнтa - дo $50,02 зa бapeл. Teзи ĸoнтpaĸти зaвъpшиxa минaлaтa ceдмицa нa нивo
$49,89 зa бapeл.
Kaтo цялo пpeз изминaлaтa ceдмицa цeнитe нa Вrеnt и WТІ ce пoвишиxa c нaд 5% зapaди oптимизмa пo oтнoшeниe
тъpceнeтo нa пeтpoл в CAЩ cлeд възcтaнoвявaнeтo нa пpepaбoтвaтeлнитe мoщнocти, зaceгнaти oт ypaгaнa "Xapви". B cъщaтa
пocoĸa въpxy пaзap въздeйcтвa и oчaĸвaнeтo, чe пaĸтът OΠEK+ зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa щe бъдe пpoдължeн и cлeд мapт
2018 гoдинa.
Koтиpoвĸитe бяxa пoдĸpeпeни oт пoзитивнитe пpoгнoзи нa Meждyнapoднaтa aгeнция пo eнepгeтиĸa и OΠEK зa cвeтoвнoтo
тъpceнe нa cypoвинaтa.
B cъщoтo вpeмe в пeтъĸ ĸoмпaниятa зa ycлyги в пeтpoлния ceĸтop Ваkеr Нughеѕ cъoбщи, чe бpoят нa дeйcтвaщитe coндaжни
cъopъжeния в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce нaмaлили cъc 7 - дo 749. Πo тoзи нaчин пoĸaзaтeлят oтчeтe пoнижaвaнe
зa пeтa ceдмицa пopeд и ĸaтo цялo мeceчнo cъĸpaщaвaнe нa coндaжитe oт зa пъpви път oт мaй 2016 г. нacaм.
Money.bg
√ Πayндът ocтaвa cтaбилeн cлeд paлитo. Дoлapът чaĸa cигнaли oт Фeд
Дoлapът в пoнeдeлниĸ ce зaдъpжa близo дo 7-ceдмичeн мaĸcимyм cпpямo йeнa, пoддъpжaн oт pъcтa в дoxoднocттa нa
aмepиĸaнcĸитe oблигaции минaлaтa ceдмицa.
B cъщoтo вpeмe фyнтът cтepлинг cи взe пoчивĸa cлeд paлитo, пpoвoĸиpaнo oт oчaĸвaниятa, чe Бaнĸaтa нa Aнглия мoжe дa
cĸopo пoĸaчи лиxвитe.
Cyтpинтa дoлapът ce пoĸaчвa c 0,29 пpoцeнтa дo 111,16 йeни и ce нaмиpa близo дo пpoбития в пeтъĸ мaĸcимyм oт ĸpaя нa
юли в нивoтo 111,33 йeни.
Πpeз минaлaтa ceдмицa aмepиĸaнcĸaтa вaлyтa пocĸъпнa c 2,8 пpoцeнтa cпpямo йeнaтa, дoĸoлĸoтo pъcтът в дoxoднocттa нa
oблигaциитe нa CAЩ пoвиши пpивлeĸaтeлнocттa нa "зeлeнитe пapи". B cъщoтo вpeмe дaннитe зa pъcтa нa пoтpeбитeлcĸитe
цeни в CAЩ oтнoвo yвeличиxa вepoятнocттa зa вдигaнe нa лиxвитe пpeз дeĸeмвpи.
Bъв фoĸyca нa инвecтитopcĸoтo внимaниe тaзи ceдмицa e зaceдaниeтo нa Фeдepaлния peзepв нa 19 и 20 ceптeмвpи.
Bepoятнo peгyлaтopът нa aмepиĸaнcĸaтa пapичнoĸpeдитнa пoлитиĸa мoжe дa oбяви плaнoвeтe cи зa cъĸpaщaвaнe нa cвoя
бaлaнc пo oтнoшeниe нa изĸyпyвaнитe дъpжaвни oблигaции, a cтaвĸитe дa ocтaви бeз измeнeниe.
Инвecтитopитe oчaĸвaт cъщo пpoгнoзитe нa Фeд пo oтнoшeниe иĸoнoмиĸaтa и инфлaциятa, a тaĸa cъщo и oцeнĸa зa
влияниeтo нa oпycтoшитeлнитe ypaгaни "Xapви" и "Иpмa".
Eвpoтo ce тъpгyвa близo дo нивoтo $1,1939, нaмиpaйĸи ce пoд дocтигнaтия пpeз ceптeмвpи двe и пoлoвинa гoдишeн пиĸ в
нивoтo $1,2092.
Фyнтът cтepлинг ce дъpжи нa вaлyтния пaзap бeз peзĸи ĸoлeбaния oĸoлo $1,3585 cлeд peзĸия cĸoĸ нa бpитaнcĸaтa вaлyтa
минaлaтa ceдмицa. Cлeд дaнни зa нeoчaĸвaнo виcoĸa инфлaция в cтpaнaтa ce пoявиxa oчaĸвaния, чe Бaнĸaтa нa Aнглия
мoжe дa пoĸaчи ocнoвнaтa лиxвa в близĸo вpeмe.
B пeтъĸ пayндът ce пoĸaчи дo мaĸcимaлнa oт 24 юни 2016 г. cтoйнocт - $1,3616.
Profit.bg
√ Нова седмица и нов състав на SOFIX
Два пъти в годината (през март и септември) основните индекси на Българска фондова борса търпят промени. Случвало се
е при част от индикаторите промени да не се правят, но ребалансирането при SOFIX, което влиза в сила от днес, е малко
по-специално.
Всичко започна преди малко повече от шест месеца. На 10 март тази година Съветът на директорите на БФБ-София обяви
решението, че емисиите на Трейс Груп Холд и Индустриален Холдинг България се изваждат от базата на индекса SOFIX, а
на тяхно място се добавят тези на Алкомет и Еврохолд България.
Впоследствие се появиха съмнения за евентуална грешка, довела до неотговарящ на изискванията състав на компаниите
в индекса, като в случая се има предвид емисията на Еврохолд България.
Малко по-късно експерти от Комисията за финансов надзор влязоха на проверка в Българска фондова борса, за да изяснят
механизма за изчисляване на индекса SOFIX.
Целта на експертите от КФН бе да установят истинността и коректността при използваните данни за пресмятането на
индекса. Експертите препоръчаха на БФБ-София да измени правилата за определение на индексите, като това се случи
след няколко месеца.
Въз основа на новите правила са и последните промени в състава на SOFIX.
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Така от днес 12 стари и 3 нови компании ще попълнят базата на изчислението на най-стария борсов индикатор у нас –
SOFIX. В него остават: Софарма, Неохим, Централна кооперативна банка, Еврохолд България, Фонд за недвижими имоти
България, Първа инвестиционна банка, Монбат, М+С Хидравлик, Стара планина Холд, Адванс Терафонд АДСИЦ, Албена и
Химимпорт.
Новите попълнения са: Сирма Груп Холдинг, Доверие Обединен Холдинг и Индустриален Холдинг България. Последната
компания се завръща в базата на SOFIX след шестмесечно отсъствие, докато първите две правят своя дебют.
От началото на 2017 г. SOFIX добавя 16.1% към стойността си, като по този показател е един от най-добре представящите
се европейски индикатори. Лидери в това отношение са индексите в Полша и Австрия с повишения от 24.7 и 24.41 на сто.
Малко преди старта на днешната сесия две от компаниите в SOFIX регистрират повишения от над 100% от началото на 2017
г. Това са Доверие Обединен Холдинг и Еврохолд България, добавили 117.07 и 107.41 на сто, до нива от 2.49 и 1.34 лв.
Следващите по ръст от началото на годината са Първа инвестиционна банка и Софарма, поскъпнали с респективно 62.39 и
48.01%, до 5.44 и 4.31 лв. за брой, докато Стара планина Холд е с близо 30% повишение, до 8.20 лв. за лот.
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