Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
ТВ Европа
√ Защо бизнесът протестира срещу увеличаване на такса пренос при газа?
Защо бизнесът протестира срещу увеличаване на такса пренос при газа? За ръста на икономиката, пазара на труда и
заплатите – гост в студиото на „Европа сутрин“ е Васил Велев - Асоциация на индустриалния капитал.
Вижте видеото с целия разговор ТУК.
Financebg.com
√ Дискутираха финансовите услуги от програмата на председателството на ЕС
Дискусия с представители на институциите, работодателските, браншовите и неправителствените организации в областта
на финансовите услуги и финансовите пазари проведе Министерството на финансите, на която то представи приоритетите
от ресора на МФ в проекта на Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.Тя е част от
кампанията на министерството, стартирана след решение на правителството, за популяризирането и дискутирането на
конкретните приоритети, които ще бъдат изпълнявани през времето на председателството. На дискусията присъстваха
представители на Министерския съвет, Министерството
на българското председателство на Съвета на
Европейския съюз, Българската народна банка,
Комисията за финансов надзор, Фонда за гарантиране
на влоговете в банките, Българската фондова борса,
„Централен депозитар“ АД, Асоциацията на банките в
България, Асоциацията на българските застрахователи,
Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни
книжа, Българската асоциация на управляващите
дружества, Българската асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници, Българската асоциация на
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване,
Асоциацията
на
дружествата
със
специална
инвестиционна
цел,
Българската
търговскопромишлена палата и Асоциацията на индустриалния
капитал в България.
Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова подчерта, че по време на Българското председателство се очаква
да се проведат преговори по около 17 досиета в областта на финансовите услуги.
„България ще бъде в ролята на безпристрастен брокер, за да може да придвижим максимално напред интересите на ЕС и
да постигнем съгласие там, където е възможно, с всички участващи партньори“ – заяви заместник-министърът на
финансите.
В банковата сфера приоритет е усилената работа по пакета за намаляване на рисковете в банковия сектор, както и
продължаване на преговорите по законодателното предложение за Единната схема за гарантиране на депозитите. Очаква
се по време на нашето председателство да стартира и досие, относно необслужваните кредити, което ще въведе
регулация, свързана както с банковия, така и с небанковия сектор.
В небанковия сектор ще се работи основно по мерките за изграждане на Съюза на капиталовите пазари, сред които се
открояват законодателно предложение относно пруденциалните изисквания към инвестиционните посредници в посока
тяхното намаляване, регулацията на централните контрагенти, включително тези от трети страни, темата за покритите
облигации, ревизия на регламентите за европейските надзорни органи и др.
„Времето на Българското председателство е етап, в който ЕК в настоящия си състав се очаква интензивно да публикува
проекти на законодателни предложения и това още повече увеличава отговорността и обема на работата ни“ – заяви
Цветанка Михайлова, директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в МФ.
По време на дискусията беше изтъкнато доброто партньорство на МФ както с регулаторите, така и с неправителствените
организации в рамките на Работна група 26 „Финансови услуги“ към Съвета по европейски въпроси.
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industryinfo.bg
√ Трета поредна конференция на платформата за индустриални имоти БГСКЛАД
За трета поредна година ще се организира конференция на платформата за индустриални имоти БГСКЛАД, която този път
ще е с национален характер. Събитието ще се проведе на 18 октомври т. г. в Пловдив, зала България, конгресен център,
палата 8 на Международен панаир от 14 ч.
В конференцията ще се включат лектори от Аутомотив Клъстер България, Асоциация на индустриалния капитал в България,
Национално сдружение на недвижими имоти и др. Официални медийни партньори на форума са порталът на българската
индустрия IndustryInfo.bg, Софийски имоти, списание Логистика, Пловдив онлайн, 1kam1 и ТВ Планета. Организаторите
очакват посещаемост от над 300 професионалисти от сферата на индустриалните имоти, представители на фирми,
държавни институции, бизнесмени, банки, застрахователни дружества, брокери, консултанти и др. Входът за посетители
е безплатен.
"Основният акцент, разбира се, ще бъде развитието на пазара на индустриални имоти през 2017 г. Ще имаме специален
панел за банките, инвеститорите, оценителите, проджект мениджърите, застрахователите и това как те виждат развитието
на индустриалните имоти у нас, а в последствие регионалните ни представители ще представят новостите и акцентите за
града, който представляват. Последният панел ще бъде свързан с водещите ни градове София и Пловдив, защото смятаме,
че именно тези два града движат пазара към момента", коментира Симеон Митев, собственик на платформата БГСКЛАД.
"Като бизнесмен с над двайсетгодишен опит в сферата на недвижимите имоти и човек, който се вълнува и интересува от
развитието на пазара в България, реших, че подобни събития са от изключителна важност за развитието на пазара, както и
са в помощ на всеки един български, чуждестранен бизнесмен или краен потребител, който е решил да инвестира парите
си в индустриални имоти", допълва той.
Повече информация за предстоящото събитие може да намерите в сайта Bgsklad.bg.
RadioMilena.com
√ Петър Кънев: България и основно Бургаски регион разчитат на над сто хиляди беларуски туристи годишно
От официално посещение в Република Беларус се завърна вицепрезидентът на Парламентарната Асамблея на
Организацията за международно икономическо сътрудничество /ПАЧИС/ и председател на Комисията по икономическа
политика и туризъм в 44-тото Народно събрание инж. Петър Кънев. Визитата се състоя по покана на председателя на Съвета
на Република Беларус / Парламент на Беларусия/ Михаил Мясникович.
Заедно с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев бяха обсъдени акценти, касаещи домакинството на Беларусия за
провеждане на Кръгла маса с тема „Черноморското икономическо сътрудничество и Беларусия“, която ще се състои през
2018 година.
Инж. Петър Кънев проведе среща с председателя на Икономическата Комисия в Парламента на Беларусия Борислав
Щепов и с председателя на Комисията по външна политика в Парламента на Република Беларус проф. Рахманов. Бяха
разгледани различни аспекти на прехода на България след влизането й в ЕС, като бе проявен голям интерес към българския
опит.
Делегатите от България участваха в работата на Годишния международен Конгрес на работодателите. Във форума се
включиха Андрей Райчев и Пламен Грозданов от сдружение „Съюз Произведено в България” и Васил Велев от Асоциация
на индустриалния капитал в България.
„Беларус е една изключително интересна държава. На пръв поглед тя изглежда като сателит на Руската федерация, тъй
като участва в така наречения Митнически съюз и Евразийското политическо пространство. Страната преживя доста
критични моменти, след като през 2011 година ЕС наложи икономически и политически санкции на Беларусия във връзка
с напрежението след провеждането на президентски избори там. Но през ноември месец 2016 година санкциите
отпаднаха. В момента държавата е активна и икономически и политически. Беларусия е една отворена икономика“,
коментира след завръщането си в България инж. Петър Кънев.
Той изрази съжаление за това, че стокооборота между България и Беларусия е в рамките на пренебрежимо малки суми от
порядъка на 60 милиона долара годишно.
„В замяна на това България и основно Бургаски регион разчитат на над сто хиляди беларуски туристи, които всяка година
са наши гости. Най – голям ръст в посещенията имаше преди две години, когато туристите бяха 140 хиляди. Сега има
известен спад предвид кризата в беларуската икономика, а тя бе резултат от кризата на руската икономика. Тъй като двете
икономики са доста сериозно свързани. Тези теми също бяха обсъдени по време на срещите. Добрата новина, която беше
съобщена е, че на 8 и 9 ноември в Минск ще се проведе заседание на смесената междуправителствена българо-беларуска
комисия, където ще бъдат разгледани конкретни въпроси, свързани с взаимното сътрудничество“, каза още
вицепрезидентът на ПАЧИС.
Nessebar-News.com
√ ИНЖ. ПЕТЪР КЪНЕВ: БЪЛГАРИЯ И ОСНОВНО БУРГАСКИ РЕГИОН РАЗЧИТАТ НА НАД СТО ХИЛЯДИ БЕЛАРУСКИ ТУРИСТИ
ГОДИШНО
От официално посещение в Република Беларус се завърна вицепрезидентът на Парламентарната Асамблея на
Организацията за международно икономическо сътрудничество /ПАЧИС/ и председател на Комисията по икономическа
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политика и туризъм в 44-тото Народно събрание инж. Петър Кънев. Визитата се състоя по покана на председателя на Съвета
на Република Беларус / Парламент на Беларусия/ Михаил Мясникович.
Заедно с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев бяха обсъдени акценти, касаещи домакинството на Беларусия за
провеждане на Кръгла маса с тема „Черноморското икономическо сътрудничество и Беларусия“, която ще се състои през
2018 година.
Инж. Петър Кънев проведе среща с председателя на Икономическата Комисия в Парламента на Беларусия Борислав
Щепов и с председателя на Комисията по външна политика в Парламента на Република Беларус проф. Рахманов. Бяха
разгледани различни аспекти на прехода на България след влизането й в ЕС, като бе проявен голям интерес към българския
опит.
Делегатите от България участваха в работата на Годишния международен Конгрес на работодателите. Във форума се
включиха Андрей Райчев и Пламен Грозданов от сдружение „Съюз Произведено в България” и Васил Велев от Асоциация
на индустриалния капитал в България.
„Беларус е една изключително интересна държава. На пръв поглед тя изглежда като сателит на Руската федерация, тъй
като участва в така наречения Митнически съюз и Евразийското политическо пространство. Страната преживя доста
критични моменти, след като през 2011 година ЕС наложи икономически и политически санкции на Беларусия във връзка
с напрежението след провеждането на президентски избори там. Но през ноември месец 2016 година санкциите
отпаднаха. В момента държавата е активна и икономически и политически. Беларусия е една отворена икономика“,
коментира след завръщането си в България инж. Петър Кънев.
Той изрази съжаление за това, че стокооборота между България и Беларусия е в рамките на пренебрежимо малки суми от
порядъка на 60 милиона долара годишно.
„В замяна на това България и основно Бургаски регион разчитат на над сто хиляди беларуски туристи, които всяка година
са наши гости. Най – голям ръст в посещенията имаше преди две години, когато туристите бяха 140 хиляди. Сега има
известен спад предвид кризата в беларуската икономика, а тя бе резултат от кризата на руската икономика. Тъй като двете
икономики са доста сериозно свързани. Тези теми също бяха обсъдени по време на срещите. Добрата новина, която беше
съобщена е, че на 8 и 9 ноември в Минск ще се проведе заседание на смесената междуправителствена българо-беларуска
комисия, където ще бъдат разгледани конкретни въпроси, свързани с взаимното сътрудничество“, каза още
вицепрезидентът на ПАЧИС.
Zdrave.net
√ НЗОК пресмята разходите за здравнонеосигурените
Какви са разходите за лечение на здравнонеосигурените лица у нас ще пресмята Националната здравна каса. Това става
ясно от стенограмата от последния Надзорен съвет на фонда, проведен на 13 септември.
На него членовете на НС обсъждат проблема с лицата без здравни права, като посочват и конкретни данни за броя им.
Според информация, предоставена от представителя на Асоциацията на индустриалния капитал Боян Бойчев,
здравноосигурените в България са 84%, като в това число влизат и категориите лица, които са осигурявани от държавата.
Същевременно, посочва Бойчев, средно за ЕС този процент е 98, подчертавайки, че разликата е голяма. Също така,
отбелязва той, само 45% от ромите, които са в България и са длъжни да се осигуряват, го правят.
От своя страна Галя Димитрова, която е представителят на НАП в надзора, посочва, че проблемът със
здравнонеосигурените у нас е едно от предизвикателствата и допълва, че никой в България не може да даде точния им
брой. „Никой няма информация за гражданите, които пребивават в чужбина, водят се български граждани, заминават в
чужбина, там се осигуряват на друго основание и не подлежат на осигуряване в България поради тази причина. Никой няма
такава информация. Цифрата е значително по-малка от този милион, който се цитира непрекъснато“, отбелязва
Димитрова.
Представителят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) д-р Красимир Гигов е категоричен, че е нужно да се
направи анализ на разходите за лечението на пациентите без здравни права, като изтъква, че те се поемат от лечебните
заведения. В отговор управителят на НЗОК проф. Камен Плочев поема ангажимент да предостави доклад за разходите за
здравнонеосигурените у нас.
Insmarket
√ Бизнесът: Ако човек може да работи, да няма инвалидна пенсия
Има и идея целият процес да мине към НОИ, за да има по-голям контрол
Хората с увреждания, чиято експертиза на работоспособността им позволява да се трудят поне 6 часа на ден, да нямат
право на инвалидна пенсия. Ако увреждането позволява на човек да работи между 3 и 6 часа, той да получава половината
от инвалидната пенсия. Ако напълно е загубил трудоспособността си заради увреждането и не може да работи изобщо,
тогава да има право на пълната пенсия от НОИ. Ако не може да упражнява трайно професията си, човекът също да получава
пълната пенсия и да бъде преквалифициран. Това са част от предложенията на четирите национално представителни
работодателски организации за концепцията за реформиране на ТЕЛК. Тя трябва да е готова до края на октомври. След
това ще се обсъжда и тепърва ще се пишат законовите промени. Това означава, че реални промени може да има най-рано
през 2019 г. Това обаче също така е второто правителство на ГЕРБ, което обещава реформата, пише в. Сега.
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Идеите, обявявани досега от управляващите, предвиждат да има две експертизи - медицинска и на трудоспособността,
като втората ще определя какво може да работи човек с увреждането си. Има и идея целият процес да мине към НОИ, за
да има по-голям контрол, но това не е записано в управленската програма на кабинета.
Работодателските организации искат НОИ да доплаща на хората, които няма да могат да работят на пълен работен ден,
сумата до пълната им заплата от преди увреждането, а работдателят - да плаща за реалното работно време. Другото
предложение е да се въведе оценка на вид и степен на функционалните увреждания, които са извън типичните за възрастта
промени. "Оценката да се прави въз основа на медицинска документация по съответния проблем, проследена в динамика
- 3 години назад, която да се изисква от посочения от лицето лекуващ лекар/болница по служебен път, а не по последна
епикриза и/или консултации от различни специалисти - 1 месец преди явяване за експертиза", предлага бизнесът. Също и
въвеждане на Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето, която казва какво
може и какво не може човек да работи с конкретното увреждане. Това предвижда и кабинетът.

Важни обществено-икономически и политически теми
Капитал
√ Разходите за труд са нараснали с най-голям темп от 8 години
Увеличението на средствата, които бизнесът отделя за персонал, достига 11% през второто тримесечие
Разходите на работодатели за труд нарастват за поредно тримесечие, като промяната е най-високата от средата на 2009 г.
- 11% спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на Националния статистически
институт (НСИ) за периода април - юни. Движещата сила на увеличението са ръстът на минималната работна заплата,
увеличението на осигуровката за фонд "Пенсии" и изострящият се недостиг на подходящи кадри на пазара на труд, който
засилва конкуренцията за наличната работна ръка.
Най-голямо повишение отбелязва секторът на услугите - 11.5%, но индустрията също не остава много назад с 10.6% спрямо
година по-рано. Същевременно въпреки по-голямата активност през последните месеци разходите на труд в
строителството нарастват с най-нисък темп през второто тримесечие. Промяната в производителността на труда пък
продължава да изостава спрямо темпа, зададен от разходите: през периода април - юни изменението е едва 3.2% в посока
нагоре на годишна база.
България е четвърта в ЕС по ръст на разходите за труд, а първите позиции заемат Румъния с 18% годишно изменение,
Унгария с 13% и Чехия с 11.1% през второто тримесечие. Фактор за значителните увеличения е ниската база, но
допълнителен ефект има от административни повишения на възнаграждения в публичния сектор и минималната заплата.
Стойностите на лидерите са много над средните за ЕС от 2.2%.
Имотите водят
Подобно на предходното тримесечие най-голямо е увеличението на разходите за труд в сектор "Операции с недвижими
имоти" - 16.8% на годишна база, следван от административни (16.1%) и професионални дейности (14.6%). От друга страна,
повишението в строителството е последно в класацията с умерените 4.7% през второто тримесечие. Темпът обаче вероятно
ще се ускори, тъй като продукцията в сектора нараства с началото на активния сезон според данните на института.
Относително слаба промяна спрямо миналата година отбелязват и разходите на бизнеса в енергийния сектор (5%),
финансови и застрахователни дейности (5.7%).
А докато през първите три месеца на годината ръстът в разходите за персонал в хотелите и ресторантите беше на дъното
на класацията, през второто тримесечие темпът се възстановява. Увеличението през периода април - юни достига 9.5% при
1.6% през предходния период. Аналогичен скок отбелязват и разноските за заетите в сектор "Култура, спорт и
развлечение", като обяснението вероятно е началото на летния туристически сезон и нуждата от кадри.
econ.bg
√ България е на предпоследно място в Европейския съюз по продължителност на трудовия живот
Според Евростат българките работят средно малко над 30 години, а мъжете – около 33 години
България е на предпоследно място в Европейския съюз по продължителност на трудовия живот. Това показват данните от
анализ на Евростат, който сравнява 2016 г. с 2006 г.
През изминалата година средната продължителност на трудовия живот в България е 31.7 години, като средната за ЕС е
35.6. Единствено в Италия трудовият живот е по-къс от този в България – средно 31.2 години.
Според Евростат българките работят средно малко над 30 години, а мъжете – около 33 години.
Сред другите страни с къс трудов живот в ЕС са Хърватия с 32.1 години, Румъния с 32.4 години, Гърция с 32.5 години и
Белгия с 32.6 години.
Най-дълъг трудов живот имат шведите, където се отделят средно по 41.3 години за работния процес. След тях се нарежда
Дания с 40.3 години, Холандия с 40 години и Великобритания с 38.8 години.
За периода от 2006 до 2016 г. очакваната продължителност на трудовия живот в Европейския съюз се е увеличила с 1.8
години.
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FROG NEWS
√ Скандално броят на инвалидните пенсии нараснал над 3 пъти
Сериозна разлика в броя на хората, получаващи инвалидни пенсии преди и сега, очерта д-р Калин Поповски. Ако преди 27
години, при население 9 млн. души, освидетелстваните от ТЕЛК-ове граждани са били 150 хил. души, то днес, при
население 7 млн., инвалидни пенсии получават 450 хил. в работоспособна възраст и още 500 хиляди пенсионери.
Сред приоритетите на здравното министерство е събираемостта на здравните осигуровки и увеличението на бюджета на
НЗОК, посочи Поповски в "Денят ON AIR".
С намаляване на броя на инвалидните пенсии, което предполага те да бъдат отнети на онези, нямащи здравословните
показатели за тях, ще се увеличи и бюджетът.
Управляващите обсъждали варианти, за да се случи това: "Единият е гръцкият вариант, при който за около 2 години тези
хора могат да бъдат освидетелствани кой е болен и кой не е. Този огромен ресурс може да бъде пренасочен за увеличаване
на минималните пенсии от 200 на 300 лева", обясни Поповски.
Projectmedia.bg
√ Парламентът избра Ивайло Иванов за управител на НОИ
Парламентът избра Ивайло Иванов за управител на Националния осигурителен институт (НОИ) за срок от четири години.
Кандидатурата му, която бе издигната от ГЕРБ и “Обединените патриоти”, бе подкрепена от “БСП за България” и ДПС. “За”
гласуваха 183 народни представители, а един се въздържа.
До избора се стигна, след като досегашният управител Бисер Петков стана министър на труда и социалната политика в
кабинета “Борисов 3”. Досега Ивайло Иванов бе зам.-министър в същото министерство.
Дебат по кандидатурата нямаше. Депутатът от “Обединените патриоти” Петър Шопов попита БСП защо нямат алтернативна
кандидатура, а социалистът Георги Гьоков му отговори, че Иванов е професионалист, а “когато има за какво да бъдат
подкрепяни управляващите, БСП ще ги подкрепя”.
В кулоарите на парламента Ивайло Иванов обяви, че като шеф на НОИ ще работи за законови промени за ограничаване на
болничните, които се ползват неправомерно. Той каза още, че планира срещи с европейските институции, на които да
постави въпроса българите в Европейския съюз да ползват пълните си осигурителни права.
МЕНИДЖЪР NEWS
√ Първи граждански дебат за европредседателството на България
Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС започва поредица от обществени обсъждания на проекта
на програмата на Република България за Председателството на Съвета на ЕС (1 януари - 30 юни 2018 г.).
Днес ще се проведе първият граждански дебат под мотото „101 дни до София – столица на Европа”, в столицата.
Публичната дискусия ще бъде открита от министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова.
Очаква се участниците в дискусията да дадат мнения, коментари, идеи и предложения по трите основни приоритета на
председателството: Европа на консенсуса, Европа на конкурентоспособността и Европа на кохезията.
Водещи на отделните панели ще бъдат президентът на Атлантическия клуб в България д-р Соломон Паси, председателят
на Европейския институт за стратегии и анализи Илия Лингорски, евродепутатът Андрей Новаков.
Дневник
√ Ангелкова прекратява четири договора за стопанисване на плажове
Предстои прекратяването на два договора за концесия и два за наем на плажове. Два договора ще бъдат спрени заради
системни нарушения. Това са плажовете "Созопол централен" и "Слънчев ден". Това съобщи министърът на туризма
Николина Ангелкова пред БиТиВи. Тя уточни, че при тези наематели е имало нарушения в стопанисването на плажа и не
са плащали концесионната вноска.
Други два договора ще бъдат спрени по взаимно съгласие – там новите наематели са се убедили, че няма да могат да
ползват плажа както искат. Това са в "Обзор" и в "Лозенец", където е имало нерегламентирано застрояване, допълни тя.
В отговор на въпрос Ангелкова коментира, че няма противоречия с вицепремиера Валери Симеонов, а по-скоро се
допълвали. Снощи в ефира на същата телевизия Симеонов посочи, че двамата имат принципни разминавания за
българския туризъм. С уточнението, че паметта е къса Ангелкова посочи, че още миналото лято имало два щаба, които се
занимавали с проблемите с шума в курортите и очевидно решението за това са законодателни промени.
На срещите й с директорите на големи европейски туроператори било посочено, че България все повече се превръща от
евтина дестинация в такава, която предлага качество.
По адрес на протестите за управлението на плажа "Делфин" министърът обясни, че няма никакво нарушение в
процедурата по отдаването му под наем, проведена от служебното правителство през пролетта. Нито е имало оплаквания
и сигнали, свързани с нея. Тя обаче обясни, че няма закон, в който да се урежда въпроса с нудизма и няма как
министерството да дели на този принцип плажуващите. Тя предлага хората, които имат отношение по темата, да дадат
идеи как да се реши този въпрос с готвените промени в Закона за Черноморското крайбрежие.
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Предвижда се не само чужди, но и български туристи, почивали в страната си, да бъдат поздравени с картичка от
министъра, съобщи още Ангелкова. Това е инициатива от това лято, макар че при оповестяването й не се разбра, че
картичките са само за чуждестранни гости. Цената на една била 6 ст.
Fermera.bg
√ Първите проверки за пари на каса сочат масова липса
Случаите на липсващи пари в касите на фирми, които според счетоводните данни би трябвало да са налични, стават все
повече в хода на започналите преди 2 седмици 550 проверки на Национална агенция за приходите.
Данните от счетоводните баланси на хиляди юридически лица сочат, че имат голяма сума пари в брой. Инспекторите на
НАП проверяват дали търговските дружества и нестопанските организации не са извършили скрито разпределение на
печалба. Според данните, които сами са подали в НАП, 1 289 от фирмите имат в касите си по над 1 милион лева в брой.
Над 10 000 са дружествата с налични пари в брой над 100 000 лв.
До края на септември фирмите, които са извършили скрито разпределение на печалба имат възможност законно да
подадат коригиращи декларации за 2016 г., посочват от НАП.
В началото на октомври спрямо компаниите нарушители ще бъдат възложени нови проверки и ревизии, допълват от НАП.
Проверките на НАП потвърждават, че в масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата
в полза на съдружници за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството – например, скъпи командировки до
екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и други подобни. Подозренията на
данъчните се засилват и от факта, че в момента съществува забрана за разплащания в брой над 10 000 лв.
Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени
неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години с пълната строгост на закона, предупреждават от
НАП.
ECONOMIC.BG
√ Над 50 български фирми изнасят за Чехия
Изнасяме основно мебели, храни, лекарства, изделия за електротехниката, радиатори за отопление
Повече от 50 български фирми осъществяват износ за Чешката Република, което представлява 75% от експорта ни. Това
заяви Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средите
предприятия (ИАНМСП) при откриването на българо–чешки бизнес форум в София.
Българският бизнес изнася основно мебели, храни, лекарства, изделия за електротехниката, радиатори за отопление, части
и принадлежности за автомобили, парфюмерия и козметика, информира изпълнителният директор на Агенцията. По
думите й през последните години се забелязва сериозен ръст в износа на мебели, който за миналата година надхвърля 33
млн. евро.
„Страната ни разполага с многобройни малки и средни предприятия в дървообработващата и мебелна промишленост,
които произвеждат качествени и бутикови изделия“, заяви Захариева. Тя посочи още, че ние сме сред най-големите и
водещи производители в световен мащаб на есенция, на основата на популярното българско розово масло, както и на
продукти от лавандула.
Родният бизнес търси партньори за износ на чешкия пазар на хранителни стоки, вина, биопродукти, изделия на
химическата промишленост, електроника, електротехника, строителни материали, дрехи, обувки и др.
По данни на ИАНМСП чешкия бизнес се интересува от рециклирането на строителни отпадъци, управлението и
пречистването на водите, благоустройството на градовете, съвременният електротранспорт, балнеолечението и
експлоатацията на минерални извори у нас, производството на канцеларски материали и офис-консумативи и др.
У нас се внасят от Чехия вълнени изделия, машини, оптични четци, пластмасови изделия, медицински, хирургически и
зъболекарски инструменти и апарати. Над 140 чешки компании работят с България и реализират своята продукция на
нашия пазар, обяви още на форума Мариета Захариева.
Тя подчерта също, че Велико Търново е част от тестовата обиколка на второто поколение чешки електрически автобуси.
Няколко модела в момента са на изпитания и в София. Внедряването на електрически автобуси и чистотата на въздуха в
градовете ни е сред темите и приоритетите за българското правителство през 2018 година, информира Мариета
Захариева.
Бизнес форумът бе отрит от Емил Караниколов, министър на икономиката на България, както и от Иржи Хавличек,
министър на индустрията и търговията на Чешката република.
Във него се включиха над 60 български и чешки фирми, като от тях близо 50 са родните компании. Те развиват дейност в
областта на: машиностроенето, информационни и комуникационни технологии, електротехника, енергетика, дървопреработвателна промишленост, охранителни и пожароизвестителни системи, научноизследователска и развойна
дейност, застраховане, индустрия и иновации, транспорт, туризъм, търговия и производство на етерични масла и флорални
води и др.
Форумът се осъществява по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български
производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който
ИАНМСП е бенефициент.
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Investor.bg
√ До 7 дни председателят на КФН трябва да предложи свои заместници
Процедурата за избор на зам.-председатели на финансовия регулатор тръгва наново, след като предишните
кандидатури бяха отхвърлени от парламента
До седем дни председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) трябва да предложи кандидатури за двама зам.председатели на комисията, предава БТА.
Единият ще ръководи управление "Надзор на инвестиционната дейност", а другият - управление "Осигурителен надзор".
Това реши парламентът, след като депутатите приеха процедурни правила за избор на зам.-председатели на КФН.
Предложенията трябва да се внесат до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание.
Допуснатите кандидати ще бъдат изслушани на открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което ще се
излъчва в реално време в интернет чрез сайта на парламента, решиха още народните представители.
Зам.-председателите на КФН ще бъдат избрани с явно гласуване в пленарно парламентарно заседание.
Припомняме, че парламентът в края на юли отхвърли кандидатурите за заместници на председателя на КФН Карина
Караиванова. Да отговаря за надзора над инвестиционната дейност бе предложен икономистът Румен Соколов, а за
осигурителния пазар - юристът Йордан Чомпалов
ГЕРБ и Обединените патриоти обаче не успяха да съберат достатъчно гласове в тяхна подкрепа.
Към момента само Ралица Агайн, която отговаря за застрахователния надзор, е с редовен мандат. Другите двама членове
на КФН са с изтекли мандати от 2 години и постовете са заети от временно изпълняващи длъжността.
Изборът на зам.-председатели на финансовия регулатор се забави, защото парламентарната комисия по бюджет и
финанси не успя да приеме в края на миналата година промените в процедурните правила за условията и реда за
предлагане на кандидати. Правилата бяха приети от Народното събрание едва в края на юни т.г., но след като кандидатите
бяха отхвърлени от депутатите, процедурата тръгна наново.
√ Нова ера за финансовите пазари
Фед може би ще започне да свива баланса си, а ЕЦБ скоро ще повиши лихвите
А беше време, когато самата идея, че дадена централна банка може да печата пари, беше чудовищна. Но сега това е част
от ежедневието - от около десет години. В Съединените щати, Великобритания, Япония, Швейцария и не на последно място
в еврозоната, централните банки създават всеки ден в действителност милиарди от нищото и наводняват с тях
финансовите пазари. Инвеститорите, дребните собственици и потребителите живеят с това ежедневие почти десетилетие.
Но сега предстои обрат и тази сряда може да бъде решаващата дата, от която в бъдеще ще правим ретроспекция. Защото
Федералният резерв на САЩ (Фед) е изправен пред решение, което може да доведе до обръщане на тенденцията.
Изведнъж финансовият пазар няма да бъде наводняван с пари, а капиталът ще се оттегли. Последствията са огромни, пише
в свой анализ Die Welt.
От началото на финансовата криза насам петте основни централни банки на индустриализираните държави увеличиха
балансите си от 3,5 трилиона до 16 трилиона долара, именно защото печатаха пари за финансовите пазари. Целта на този
подход беше да се поддържат толкова ниски лихвени проценти, че компаниите да могат по-лесно да се финансират и
следователно – да инвестират повече, като по този начин да стимулират икономиката. Но това не беше единственият
постигнат ефект, имаше и странични.
Така например Тилман Галер, стратег по капиталовите пазари в JP Morgan Asset Management, посочва, че е налице само
условен паралелизъм между развитието на балансите на централните банки и корпоративните печалби. „Съотношението
на цените на акциите към това развитие е много по-високо", казва той. Защото голяма част от парите са били насочени към
финансовите пазари, а не към реалната икономика.
Съответно и фондовите пазари процъфтяват от пролетта на 2009 г. И не само те – подобни неща се случиха например с
недвижимите имоти или облигациите с висока доходност, понякога и с цените на някои суровини, дори с цените на
предметите на изкуството. „Парите намериха място и на други пазари", казва Галер, като се опитва да представи нещата
по-ясно: "Това е като камък, който е хвърлен в езерото - вълните се разпростират около него".
Все пак някои централни банки хвърлят още „камъни в езерото“, за да останат част от общата тенденция. Но Фед
преустанови тази практика преди почти три години. Оттогава тя не печата никакви допълнителни пари и също така повиши
ключовите лихвени проценти четири пъти. Въпреки това се въздържа от свиване на обещания баланс през последните
години - досега.
Тази сряда господарите на парите в САЩ отново се събират и на практика всички наблюдатели очакват този път да има
решение за свиване на баланса. Елмар Фьолкер, лихвен експерт в Landesbank Баден-Вюртемберг предполага, че стартът
ще бъде даден тази есен с първоначално по 10 млрд. долара месечно. Други смятат, че операцията няма да започне до
януари.
Кога точно ще стартира всичко в крайна сметка е второстепенно. Решителен е сигналът. За първи път централна банка ще
изтегля пари от капиталовия пазар. И това не е всичко: паралелно Европейската централна банка (ЕЦБ) също ще вземе
важно решение през октомври, което вероятно ще засили ефекта.
Въпреки че ЕЦБ все още не е спряла печатницата на пари за разлика от Фед, вероятно ще стартира забавяне от октомври.
Улф Краус, лихвен експерт в Landesbank Хесен-Тюрингия (Helaba), очаква намаление на месечната сума, която се използва
за закупуване на облигации, от 60 на 40 млрд. евро, но смята, че и по-голямо намаление е необходимо и възможно.
С това обаче сумата, която ЕЦБ и японската централна банка всеки месец вкарват на пазарите, ще е по-висока от тази, която
Федералният резерв ще оттегля. По този начин на финансовите пазари ще продължава да се влива нетен капитал. Фед
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обаче постепенно ще увеличи темпа на свиването на баланса си. От октомври 2018 г. се очаква централната банка да го
свива с по 50 млрд. долара на месец, смята Елмар Фьолкер. В същото време ЕЦБ ще сложи край на програмата си за
покупки на облигации през следващата година.
Следователно в определен момент от следващата година централните банки ще изтеглят като цяло капитала от пазарите.
След около 12 месеца може да се стигне до този момент и това би било напълно нова ситуация. Тилман Галер я описва,
като изкривява до известна степен описанието за камъка в езерото. „Ако централните банки изтеглят пари от пазара, това
ще е като една черна дупка, която изсмуква капитала".
И той описва последиците по ясен и недвусмислен начин: „Непрекъснатият насрещен вятър за рисковите активи през
последните години ще отпадне". Точно както продължителното разширяване на баланса от централните банки доведе до
паралелно нарастване на цените на акции и други инвестиции, така в случай на свиване на баланса ще сме свидетели на
противния процес.
Нещо повече, тази тенденция ще започне едва тогава, когато се достигне моментът, в който централните банки наистина
ще започнат да изтеглят капитал от финансовите пазари. В края на краищата инвеститорите гледат напред, защото за тях
не е решаващо какво е било вчера или днес, а какво ще дойде в бъдеще. Следователно едно решение на Федералния
резерв да намали баланса си вероятно ще е основна тема сред дилърите. Особено, ако през октомври и ЕЦБ обяви
намерението си да намали покупките на облигации.
И така – изправени ли сме пред срив на цените на акциите, както преди се сринаха цените на недвижимите имоти или на
други инвестиции? Зависи от това дали икономиката ще остане толкова силна, както досега. Ако случаят е такъв, този
растеж може да компенсира спирачния ефект на централните банки.
Очаква се обаче следващите месеци да са много по-турболентни, какъвто обикновено е случаят, когато капиталовите
пазари се променят съществено. Не само колебанията в цените на акциите ще се увеличат, очаква се и лихвените проценти
постепенно да се покачат, а еврото може отново да попадне силно под натиск - в зависимост от това колко бързо Фед ще
изпълнява намаляването на баланса си.
А инвеститорите трябва да свикнат с усещането, че бъдещите рискове отново стават реални, а централните банки няма да
държат защитната си ръка над тях. Или, както казва Тилман Галер, „централните банки ще свалят своята мрежа за
сигурност". Тогава и самите катастрофи могат да станат по-болезнени.
√ Петролът поевтинява леко под натиска на растящите резерви в САЩ
Засилването на долара също натежава на цените
Петролните пазари отчитат леки спадове в четвъртък, притиснати от нарастващите резерви от суров петрол и производство
в САЩ, както и от по-силния долар, което потенциално затруднява потреблението на гориво в страни, ползващи свои
местни валути, съобщава Ройтерс.
Фючърсите върху петрола сорт Брент поевтиняват с 8 цента, или 0,14%, до 56,21 долара за барел, а върху американския
суров петрол WTI - с 2 цента, или 0,04%, до 50,67 долара за барел към 9:50 ч. българско време.
Според трейдърите засилващият се долар натежава върху Брента, а нарастващите резерви от суров петрол и
производството в САЩ се отразяват негативно върху WTI.
Търговските запаси от суров петрол в САЩ са се увеличили за трета поредна седмица с 4,6 млн. барела през седмицата до
15 септември до общо 472,83 млн. барела.
В същото време производството на петрол в САЩ до голяма степен се е възстановило след урагана Харви, като в момента
е на ниво от 9,51 млн. барела на ден спрямо 8,78 млн. барела на ден веднага, след като ураганът удари бреговете на САЩ.
WTI обаче получи известна подкрепа от силното разпродаване на резерви от бензин, които намаляха с 2,1 млн. барела до
216,19 млн. барела, отчитат трейдърите.
Пазарите може да се затегнат, ако Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) удължи квотната си сделка,
за да ограничи доставките и да подкрепи цените.
ОПЕК ще се срещне във Виена в петък и ще обсъди удължаване на сделката за намаляване на добива с производители
извън ЕС, която бе наложена през януари. Сегашното споразумение изтича в края на март 2018 г.
Тогава обаче страните членки на ОПЕК Либия и Нигерия бяха изключени от сделката, за да успеят да възстановят добива
си. Така предлагането на пазарите остана високо, което доведе до призиви за още действия.
„Изключените [от квотите] Либия и Нигерия може да бъдат включени в сделката. Остава и възможността да бъде обявено
удължаване на споразумението или по-силни съкращения“, казва Джефри Холи от брокерската къща OANDA.
Инфосток
√ Влиза в сила СЕТА - търговското споразумение между ЕС и Канада
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер приветства това повратно събитие в търговската политика на
ЕС, заявявайки следното: „Това споразумение синтезира в себе си онова, което очакваме от нашата търговска политика, а
именно да бъде инструмент за растеж, който да е от полза за европейските дружества и граждани, но и инструмент, чрез
който да отстояваме нашите ценности, да извлечем полза от глобализацията и да начертаем правилата за световната
търговия. Това търговско споразумение бе подложено на щателен парламентарен контрол, отразяващ засиления интерес
на гражданите към търговската политика, припомня пресслужбата на Европейската комисия.
Интензивният обмен на мнения относно СЕТА в рамките на този процес е доказателство за демократичния характер на
вземането на решения в ЕС и аз очаквам държавите членки да проведат на широка основа съдържателна дискусия в
контекста на текущите национални процеси по ратификация на споразумението. Време е нашите дружества и граждани да
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се възползват в максимална степен от тази възможност и всеки да си даде сметка по какъв начин нашата търговска
политика може да донесе осезаеми ползи за всички".
Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Нещата са на път да се променят за нашите
износители. Временното влизане в сила позволява на дружествата и гражданите от ЕС още отсега да започнат да берат
плодовете от това споразумение. Това е положителен сигнал за световната икономика, благодарение на потенциала за
стимулиране на икономическия растеж и за създаване на работни места. СЕТА е модерно и напредничаво споразумение,
което ясно олицетворява нашия ангажимент за свободна и справедлива търговия, основана на ценности.То ни помага да
моделираме глобализацията и правилата, на които се подчинява световната търговия. Освен това ВИТС извежда на преден
план твърдия ни ангажимент за устойчиво развитие и запазва способността на нашите правителства да регламентират в
интерес на обществото.Това споразумение също така значително укрепва отношенията ни с Канада - един стратегически
партньор и съюзник, с който имаме дълбоки исторически и културни връзки."
Временното прилагане на СЕТА, считано от 21 септември, е следствие от неговото одобрение от държавите - членки на
ЕС, изразено в рамките на Съвета, както и от Европейския парламент. То обаче ще влезе в сила изцяло и окончателно едва
когато бъде ратифицирано от всички държави - членки на ЕС. Комисията ще работи съвместно с държавите - членки на ЕС,
и Канада, за да се гарантира неговото гладко и ефикасно изпълнение.
Какво можем да очакваме от СЕТА?
СЕТА предоставя за предприятията от ЕС, независимо от техния мащаб, нови възможности за осъществяване на износ за
Канада. То ще позволи на предприятията от ЕС да правят икономии в годишен размер от 590 милиона евро - сумата, която
плащат под формата на мита върху стоките, изнасяни за Канада. Считано от 21 септември, ВИТС премахва митата за 98 %
от продуктите (тарифните линии), с които ЕС търгува с Канада. То също така осигурява на дружествата от ЕС най-добрият
достъп, който някога е бил предоставян на дружества извън Канада, до възлагането на обществени поръчки не само на
федерално равнище, но и на провинциално и общинско равнище.
Особено голяма полза от СЕТА ще имат по-малките дружества, които най-малко са в състояние да покриват
бюрократичните разходи при износа за Канада. Малките предприятия ще спестяват време и пари, например като избягват
дублиращите се изисквания за изпитване на продуктите, дългите митнически процедури и скъпоструващите правни
разноски. Органите на държавите членки, които се занимават с насърчаване на износа, са готови да помогнат на
предприятията да започнат задокеански износ, да насърчат съществуващия търговски обмен и да привлекат инвестиции.
Със СЕТА ще бъдат създадени нови възможности за европейските земеделски стопани и производители на храни, като в
същото време изцяло ще бъдат защитени чувствителните за ЕС сектори. ЕС допълнително отвори пазара си за някои
конкурентни канадски продукти по един ограничен и балансиран начин, като успоредно с това е подобрен достъпът до
канадския пазар за важни европейски експортни продукти. Те включват сирене, вино и спиртни напитки, плодове и
зеленчуци, както и преработени продукти. ВИТС също така ще защити 143 географски означения на ЕС в Канада, отнасящи
се до висококачествени регионални хранителни продукти и напитки.
Полза от СЕТА ще могат да извлекат и 500-те милиона потребители в ЕС. От една страна те ще разполагат с по-голям избор,
а от друга страна европейските стандарти ще запазят действието си, тъй като на пазара на ЕС ще могат да навлязат само
продукти и услуги, които напълно отговарят на всички нормативни изисквания на ЕС. СЕТА няма да промени начина, по
който ЕС регламентира безопасността на храните, включително ГМО продуктите или забраната за третирано с хормони
говеждо месо.
Със споразумението освен това се предоставя по-голяма правна сигурност в икономиката на услугите, по-голяма
мобилност на служителите в дружествата, а също и рамка, позволяваща взаимното признаване на професионалните
квалификации - от архитекти до оператори на кранове.
Наред с това държавите - членки на ЕС, могат да продължат да организират обществените услуги по свое усмотрение.
Съвместен тълкувателен инструмент, който ще има правна сила, внесе повече яснота по този и други въпроси. В него ясно
и недвусмислено се посочва за какво точно се споразумяха Канада и ЕС в определен брой членове от СЕТА.
Процедура и следващи стъпки
ЕС и Канада подписаха СЕТА на 30 октомври 2016 г. след одобрение от страна на държавите - членки на ЕС, изразено в
рамките на Съвета. На 15 февруари Европейският парламент също даде своето одобрение. На 16 май 2017 г. канадската
страна ратифицира ВИТС. Това подготви почвата за временното прилагане непосредствено след приемането от страна на
Канада на всички необходими правила за изпълнение.
СЕТА ще бъде прилагано изцяло, веднага щом всички държави - членки на ЕС, го ратифицират съобразно националните си
конституционни изисквания. Към момента, в който СЕТА ще влезе изцяло в действие, нова и подобрена
съдопроизводствена система в областта на инвестициите ще замени действащия механизъм за уреждане на спорове
между инвеститор и държава (УСИД), който съществува в множество двустранни търговски споразумения, договорени в
миналото от правителствата на държавите - членки на ЕС. Новият механизъм ще бъде прозрачен и няма да се основава на
ad hoc трибунали.
История
Рамката за връзките между ЕС и Канада е уредена в Споразумението за стратегическо партньорство (ССП), което дава
възможност за укрепване на сътрудничеството в стратегически области от взаимен интерес и отговорност, каквито са
климатът, сигурността и външната политика и политиката на сигурност. Споразумението за стратегическо партньорство се
прилага временно от 1 април 2017 г. и, заедно със СЕТА, създава условия за допълнително задълбочаване на връзките
между ЕС и Канада.
Споразуменията за свободна търговия на ЕС доказаха капацитета си за стимулиране на растежа изаетостта в Европа.
Пример за това е търговското споразумение между ЕС и Южна Корея. След влизането му в сила през 2011 г., износът на ЕС
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за Южна Корея нарасна с повече от 55 %, износът на някои селскостопански продукти отбеляза скок от 70 %, продажбите
на автомобили от ЕС в Южна Корея се утроиха, а търговският дефицит се трансформира в излишък. Въпросното
споразумение също се прилагаше временно в течение на няколко години след ратифицирането на равнището на ЕС, в
очакване на ратифицирането му от всички държави - членки на ЕС.
31 милиона работни места в Европа зависят от износа. Средно статистически погледнато, всеки допълнителен износ на
стойност 1 млрд. евро подкрепя създаването на 14 000 работни места в ЕС.
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