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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Novini.bg 
 
√ Редно ли е първите три дни от болничните да се компенсират само с 50% от заплатата? 
Идея на управляващите - първите три дни от болничните да получаваме само 50% от заплатата си. Справедливо ли е това 
и ще спре ли по този начин държавата източването на социалния бюджет или пък ще ощети работещите? Темата беше 
коментирана в сутрешния блок на Нова от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев. 
 „За нас тази идея е несправедлива. В случая поради слабост на контролната система се наказват болните заради 
симулантите. Трябва да се заловят симулантите и да се накажат докторите, които им издават фалшиви болнични. Това не 
е прецедент - у нас много често се наказват коректните заради отделни случаи на некоректни", коментира в ефира на Нова 
телевизия председателят на АИКБ Васил Велев. 
Той уточни, че работодателите години наред настояват да се върне старото положение, което беше временно променено. 
„По време на кризата работодателите поеха първите три дни. Искаме да се върне времето преди кризата, а именно 
работодателите да плащат в пълен размер само първия ден, а след това НОИ да продължи да плаща", поясни Велев. 
Според него предложението за 50% през първите дни се прави, защото растат фалшивите болнични и така разходите на 
НОИ растели значително. „Това обаче не е начинът - трябва засилване на контрола и наказване на виновните, а не на 
изрядните", подчерта Васил Велев. 
 
GabravoNews 
 
√ Представят възможностите на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) организира информационна среща, във връзка с представяне 
на възможностите, които предлага Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020. 
Събитието ще се проведе на 24 октомври (вторник) от 10.30 часа в конферентната зала на хотел „Мак“ в Габрово, на адрес 
бул. „Трети март“ №9, Южна промишлена зона. 
Участие в срещата ще вземе г-н Калин Маринов, заместник-директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката. 
За повече информация и потвърждение на участието си можете да се обръщате на тел. 0888 820 418, или e-mail: 
n_grigorov2002@abv.bg.  
 
Дарик 
 
√ Орязването на болничните ще накаже болните заради симулантите 
Справедливо ли е при болест да подлучваме само 50% от заплатата си? 
Идея на управляващите - първите три дни от болничните да получаваме само 50% от заплатата си. Справедливо ли е това 
и ще спре ли по този начин държавата източването на социалния бюджет или пък ще ощети работещите? 
"За нас тази идея е несправедлива. В случая поради слабост на контролната система се наказват болните заради 
симулантите. Трябва да се заловят симулантите и да се накажат докторите, които им издават фалшиви болнични. Това не 
е прецедент - у нас много често се наказват коректните заради отделни случаи на некоректни". Това заяви в ефира на Нова 
телевизия председателята на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.  
"Години наред настояваме да се върне старото положение, което беше временно променено с наше съгласие. По време 
на кризата работодателите поеха първите три дни. Искаме да се върне времето преди кризата, а именно работодателите 
да плащат в пълен размер само първия ден, а след това НОИ да продължи да плаща", поясни Велев. 
Според него предложението за 50% през първите дни се прави, защото растат фалшивите болнични и така разходите на 
НОИ растели значително. 
"Това обаче не е начинът - трябва засилване на контрола и наказване на виновните, а не на изрядните", заяви Васил Велев. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
Econ.bg 
 
√ Надзорът на НОИ отхвърли проектобюджета на общественото осигуряване 
Процедурата би следвало да продължи с обсъждане на законопроекта в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество 
Надзорният съвет на Националния осигурителен институт не одобри проектобюджета за догодина заради съпротивата на 
работодателските съюзи и синдикатите. 
С гласовете на представителите на работодателските и синдикалните организации Надзорният съвет на Националния 
осигурителен институт отхвърли проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г., съобщи БНР. 
Процедурата би следвало да продължи с обсъждане на законопроекта в Националния съвет за тристранно сътрудничество, 
който също включва представители на работодателите, синдикатите и държавата. Тристранният съвет има само 
съвещателен глас, след което проектът трябва да се приеме от Министерския съвет и да бъде внесен в Народното събрание 
не по-късно от 31 октомври. 
Надзорът на НОИ е съставен от седем представители на държавата и 7 представители на работодателите и синдикатите. 
Социалният министър Бисер Петков е отсъствал заради ангажимент в чужбина, информира БНР. 

 
Investor.bg 
 
√ България е на трето място в ЕС с най-ниско съотношение на дълг към БВП за 2016 г. 
Стойността на дълга за 2016 г. е двойно по-голяма в сравнение с 2013 г., показват данни на Евростат 
Макар че увеличава дълга си на годишна база, България продължава да държи трето място сред страните в Европейския 
съюз (ЕС) с най-ниско съотношение на държавен дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) за 2016 г. Това сочат 
последните данни на Евростат, публикувани в понеделник. 
През 2016 г. България има съотношение на държавния дълг към БВП от 29%. За сравнение, през 2015 г. дългът е бил на 
ниво от 26%, което показва слабо увеличение. В сравнение с периода преди три години обаче повишението е значително, 
тъй като през 2013 г. съотношението е било едва 17%. 
За миналата година дългът като стойност възлиза на 27,32 млрд. лева, което е с около 4 млрд. лева повече спрямо 
предишната година, но двойно повече в сравнение с 2013 г., когато е възлизал на 13,97 млрд. лева. 
Страните с най-ниско съотношение на дълга спрямо БВП за 2016 г. са Естония (9,4%) и Люксембург (20,8%), а веднага след 
нас са Чехия (36,8%), Румъния (37,6%) и Дания (37,7%). Най-високо остава съотношението в Гърция (180,8%), следвана от 
Италия (132%), Португалия (130,1%), Кипър (107,1%) и Белгия (105,7%). 
Според Евростат държавният дълг за еврозоната и за Европейския съюз (ЕС) като цяло намалява през 2016 г. на годишна 
база. Съотношението на дълга спрямо БВП в зоната с единна валута спада от 89,9% в края на 2015 г. до 88,9% в края на 
миналата година, а в ЕС – от 84,5% до 83,2% за същия период. 
Статистическата агенция на ЕС включва в данните и информация за държавния дефицит, като той също намалява и за двата 
региона. Съотношението на държавен дефицит към БВП в еврозоната се понижава от 2,1% през 2015 г. до 1,5% през 2016 
г., а в ЕС – от 2,4% до 1,7%. 
За миналата година има няколко страни, които постигат държавен излишък – Люксембург (+1,6%), Малта и Швеция (по 
1,1%), Германия (+0,8%), Чехия (+0,7%), Гърция и Кипър (по +0,5%). Латвия и България са единствените две държави в ЕС, 
които постигат баланс. 
Най-ниските държавни дефицити като процент от БВП са отчетени в Естония (-0,3%), Дания (-0,6%), Ирландия (-0,7%) и 
Хърватска (-0,9%). Три страни отбелязват дефицити равни или по-високи от 3%, като това са Испания (-4,5%), Франция (-
3,4%) и Румъния (-3%). 
 
√ Разработват се 12 нови дестинации за винен и кулинарен туризъм 
Те са включени в проекта "Сподели България" 
Дванадесет нови дестинации за винен и кулинарен туризъм включва проектът "Сподели България". 
Проектът, който е съвместна инициатива на Министерството на туризма и Министерството на земеделието, беше 
представен днес от ресорните министри Николина Ангелкова и Румен Порожанов, съобщи БТА. 
Проектът включва разработване и популяризиране на 12 нови туристически дестинации за винен и кулинарен туризъм в 
България. Той обединява усилията на 50 общини и обхваща 100 туристически обекта. 
Министър Порожанов пожела тези дестинации "от броя на месеците да достигнат до дните на месеца". 
Винените и културните дестинации са важни не само за туризма, но и за българските производители. Те ще дадат 
възможност на уникалните български вина да достигнат до повече потребители, включително чужденци. Земеделският 
министър подчерта още, че България е на осмо място в Европа по защитени продукти. 
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На презантацията присъстваха представители на туристическия и земеделския бизнес, на общините, които се очаква да 
участват активно в дискусия за довършване на проекта. 
Неговите инициатори се надяват той да достигне реализацията си през 2018 г. Така изработената концепция ще допринесе 
за утвърждаване на България като дестинация за четири сезона.    
Винено-кулинарните дестинации са 12, като бройката не е самоцелна - те са толкова, колкото са месеците в годината, 
посочи министърът на туризма Николина Ангелкова, цитирана от пресцентъра на Министерството на туризма. Тя 
коментира още, че е важно виното и кулинарията да бъдат включени в туристическия продукт на страната, защото са част 
от цялостното преживяване на туристите. 
Следващият етап на проекта ще е обсъждането на дестинациите с бранша. 
Предвижда се окончателните винено-кулинарни дестинации да бъдат обявени в средата на 2018. След това те ще бъдат 
дигитализирани и качени на сайта на ведомството. 
Инициативата „Сподели България“ може да бъде в помощ на развитието и популяризирането на така наречения бавен 
(слоу) туризъм, каза Ангелкова. И поясни, че неговата концепция е свързана именно със запазване на традициите и 
културата, като се набляга на местната храна и на регионалните обичаи. По думите й те биха помогнали на туристите да се 
информират за характерните вина и храни в дадените райони. 
„Давайки възможност на общините да популяризират новите винено-кулинарни дестинации, очакваме повече туристи да 
се насочат и към вътрешността на страната. Това ще допринесе за утвърждаване на България като дестинация за четири 
сезона и ще окаже положително влияние върху развитието на редица общини не само за туризма им, но и за икономиката 
на страната“, коментира министърът. 
За първите осем месеца на 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е над 6,5 млн., като ръстът 
спрямо периода януари-август 2016 г. е близо 8%. 
В активния летен сезон общият брой на чуждестранните посещения е повече от 4,3 млн., като се отбелязва нарастване от 
5,6% в сравнение със съответния период година по-рано. 
Прогнозата на министерството е за периода юни-септември тази година общият брой чуждестранни туристи да достигне 
до около 5,3 млн., което ще е увеличение от близо 6% спрямо същите месеци на миналата година, съобщи още Ангелкова. 
С още по-сериозни темпове се увеличават постъпленията от международен туризъм, показва информацията на БНБ, каза 
министърът. 
Според нея в периода януари–август приходите от международен туризъм са 5,2 млрд. лв. Това е ръст от близо 10% спрямо 
същия период на миналата година. Само за летните месеци от юни до август постъпленията са над 3,7 млрд. лв. И тук се 
отбелязва нарастване от 8 на сто в сравнение със същите месеци година по-рано. 
 
Economic.bg 
 
√ Павлова: Западните Балкани са част от бъдещето на Европа 
По време на Европредседателството България си поставя много амбициозна цел 
Западните Балкани са ключовото послание на Българското председателство на Съвета на ЕС. Това заяви днес министърът 
на ресорното ведомство Лиляна Павлова на конференцията „Българските идеи за Европа: дискусия между НПО сектора и 
правителството“. 
„Искаме да дадем европейска перспектива и ясен план на Западните Балкани, мерки по отношение на сигурността и 
миграцията, пътна, въздушна, инфраструктурна и дигитална свързаност между държавите в региона“, изброи министър 
Павлова. 
По време на Европредседателството България си поставя много амбициозна цел - да постигне конкретни резултати и 
конкретен успех по време на председателството, добави тя. „Най-важният резултат произлиза от мотото, което преди 
години обедини България – „Съединението прави силата“. Днес България го поставя на европейския дневен ред и отправя 
послание - бъдещето на Европа трябва да бъде завършено, а това не може да стане без Западните Балкани“, каза още 
министър Павлова. 
Искаме в резултат на усилията на Българското председателство на Съвета на ЕС да имаме единна Европа, силна Европа, 
дигитална Европа. Министър Павлова заяви, че по време на председателството ще работим в широк спектър от 
предизвикателства, затова Европа има нужда от сигурност, стабилност и солидарност. „Можем да ги постигнем“, посочи 
министър Павлова. 
„Председателството на България трябва да бъде една обща кауза, която не ни дели, а ни обединява. Една кауза като 
членството в ЕС, която преди 10 години ни обедини“, каза министър Павлова. Тя допълни, че 
Форумът бе открит от президента на България Росен Плевнелиев (2012-2017 г.). Дискусията се организира от 
Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС съвместно с Европейския съвет за външна политика – 
София и НПО Форума, обединил 52 организации. 
„Винаги съм имал позиция и дълбоко вярвам, че България може да допринесе за единството и бъдещето на това уникално 
семейство – Европейският съюз, на което имаме чест да сме член“, заяви Росен Плевнелиев. Той добави, че за да бъде 
успешно председателството, трябва да си повярваме, че можем да добавим стойност. „Но само тези, които повдигнат 
летвата, те ще полетят“, каза още Росен Плевнелиев. Той заяви, че трябва да допринесем за общоевропейското бъдеще. 
Еврокомисарят Мария Габриел имаше видеообръщение към участниците във форума за българските идеи за Европа. „В 
своята работа като еврокомисар, а и преди, винаги съм залагала на диалога. Диалогът дава сила. Той е важен и защото 
събира на едно място онова богатство от мнения, за да намерим най-верния път напред“, бяха думите на Мария Габриел 
към аудиторията. 
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√ Дълг от 1 млрд. лв. поема държавата според правителствения Бюджет 2018 г. 
Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на страната за 2018 година. С бюджета е 
публикувана и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година, която представлява 
мотивите за новата годишна бюджетна рамка. 
През 2018 г. правителството планира поемането на нов вътрешен държавен дълг под формата на Държавни ценни книжа 
(ДЦК) в размер до 1.0 млрд. лв. С новия дълг се цели частичното покриване на предстоящите погашения по дълга на обща 
стойност от 1.6 млрд. лв., в т.ч. 1.2 млрд. лв. падежи на държавни ценни книжа на вътрешния пазар и 0.4 млрд. лв. 
погашения по външни държавни заеми. Останалата част от 0.6 млрд. лв. ще бъде покрита със средства, спестени от 
осигуреното финансиране на планирания дефицит за 2017 г. поради очакванията за балансирано бюджетно салдо към 
края на годината. 
Приоритетите в предложението на правителството за Бюджет 2018 са фокусирани върху създаването на по-трайни мерки 
за продължаването на реформите в сектор "Образование", отбраната и сигурността, социалната и здравна политика. В 
бюджетната рамка за следващата година попадат и мерки за успешното провеждане на Председателството на Съвета на 
ЕС през първата половина на 2018 година. 
Според кабинета с тяхното предложението за Бюджет 2018 ще се осигури подкрепа за педагогическите специалисти и 
привличане на млади хора в сектор "Образование". Ще продължи и стартиралото през 2017 г. увеличение на 
възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование с цел постигане двойно увеличение 
на размера на средствата за възнаграждения до 2021 година. 
С цел обвързване на финансирането с качеството на образованието правителството предлага да се извърши промяна в 
системата на делегираните бюджети на училищата - финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а 
и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището, а в по-дългосрочен период и от 
качеството на образователния процес. 
В социалната сфера от 1 януари 2018 година е предвидено увеличение на обезщетенията за отглеждане на малко дете от 
една до две годишна възраст. Според проекта през 2018 г. се предвижда и продължаване на финансирането на социалните 
услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник". 
В сферата на здравеопазването за 2018 г. правителството предвижда допълнително право на разходи в размер на 400 млн. 
лв. по бюджета на Националната Здравноосигурителна каса (НЗОК). Като приоритетни направления и дейности остават 
спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, асистираната 
репродукция, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената политика. 
Относно осигурителната политика за периода 2018-2020 г. се предвижда запазване на съотношенията на осигурителните 
вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. За 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска 
за фонд "Пенсии" на ДОО с 1%. 
По отношение на пенсионната политика в периода 2018-2020 г. продължава увеличаването на възрастта за придобиване 
право на пенсия от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Необходимият осигурителен 
стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане 
на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете в 2020 година. Минималната възраст за 
пенсиониране на работещите в сектор "Сигурност" продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 
6 месеца през 2020 година. 
Бюджетът предвижда в планирания период да се отделят и средства за реализиране на основната част от големи проекти 
по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., като лот 3.1 и лот 3.3 от АМ "Струма", 
рехабилитация на железопътната инфраструктура и разширение на метрото в София. Лот 3.2 от АМ "Струма" обаче не 
попада за финансиране в предвидената от правителството бюджетна рамка за периода 2018-2020 година. 
Основните насоки в предложението на правителството за бюджетната рамка 2018-2020 година са запазването на 
икономическата и финансова стабилност и създаването на условия за растеж в съответствие със заложените приоритети, 
цели и мерки в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година. 
Според бюджетната прогноза параметрите на финансовата рамка показват реалистичност на фискалните цели, а именно 
запазване целите за дефицита по консолидираната фискална програма (КФП), заложени в пролетната средносрочна 
бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година, съответно за 2018 и за 2019 година от 1,0 % и 0,5 % от БВП, както и 
достигане на балансирана бюджетна позиция през 2020 г., чрез придържане към плавни и премерени консолидационни 
стъпки в рамките на 0,4-0,5 % годишно за прогнозния период. 
Политиката по приходите в предложението на бюджетна рамка 2018-200 г. е ориентирана към поддържане на 
икономическия растеж, подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите. Това трябва да се постигне чрез 
запазване на ниски нива на данъчните ставки на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица, 
ограничаване на данъчните измами и повишаване на макроикономическата и фискална устойчивост в дългосрочен план. 
Приходната част на бюджета в средносрочен план е с тенденция на намаление от 36,2 % от БВП за 2018 г. до 35,5 % от БВП 
през 2020 година. 
В средносрочен план не се предвиждат значителни промени при данъците, които са един от основните инструменти на 
фискалната политика. С цел достигане на минималните нива на акцизните ставки в ЕС и в съответствие с договорения 
преходен период, е предложението на кабинета предлага поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите за 
достигане на минималния акциз от 177 лв. на 1000 къса към 1 януари 2018 година. 
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Капитал 
 
√ Делът на българите, които започват собствен бизнес, расте леко 
Сред основните пречки за предприемачите са липсата на държавна подкрепа и адекватно образование и корупцията  
Делът на българите, които се заемат с предприемачество, се увеличава, като през 2016 г. нивото на предприемаческата 
активност в начална фаза (ПАНФ) в страната достига 4.8% (в сравнение с 3.5% година по-рано). В това се включват 2.6% от 
пълнолетното население в страната, които са ангажирани с възникващи предприемачески начинания, както и 2.2% нови 
собственици на бизнес. Въпреки нарастването на годишна база обаче стойностите остават сред най-ниските в света, става 
ясно от втория национален доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за България. 
Трудно начало 
Според резултатите от проучването две трети от българите смятат, че предприемачеството носи висок обществен статус и 
възможност за професионално израстване, но делът им намалява спрямо година по-рано – т.е. обществените нагласи към 
предприемачеството не се засилват, а по-скоро са в застой, отчитат авторите на доклада. Медийното внимание към темата 
също намалява, посочват те. 
Междувременно обаче действащите предприемачи в страната мислят за себе си като за много по-подготвени за тази 
кариера в сравнение с наблюдаваното преди година – през 2016 г. делът на пълнолетните българи, които смятат, че имат 
необходимите способности за предприемачество, се повишава до 39.7% спрямо 35.2% за 2015 г. Това се отразява и в 
стойностите на показателя, който измерва нивата на страх от провал – намаляват спрямо година по-рано (виж таблицата). 
Въпреки това, делът на хората в страната, които решават да се заемат със собствен бизнес, е изключително нисък. Влияние 
в тази посока оказва и отчетената от проучването изключително ниска припознаваемост на възможностите за 
предприемачество в България – през 2016 г. едва една пета (21%) от пълнолетното население в страната осъзнават добри 
възможности за стартиране на бизнес (15.8% през 2015 г.). 
Сред основните предизвикателства пред средата за предприемачество са липсата на достатъчна държавна подкрепа за 
хората, които започват собствен бизнес, и високата корупция, която остава у населението нагласата, че усилията им не биха 
довели пряко до професионалната им реализация без необходимите връзки (виж графиката). Сериозни спънки, 
идентифицирани в резултат на национално експертно проучване, проведено в рамките на доклада, са и липсата на 
адекватно образование и капацитет за предприемаческа дейност, посочват авторите. 
Прохождащите компании 
В по-голямата си част (близо 60%) стартиращите компании в България работят в областта на търговията на дребно или на 
едро. Това е един от секторите, върху които най-силно се отразяват флуктуациите в икономическия цикъл – т.е. 
предприемаческата активност в страната е силно подвластна на промените в пазарните условия. 
"Почти една пета от новите предприятия се числят към секторите с по-висока добавена стойност като производство и 
здравеопазване, образование, правителствени и социални услуги, докато делът на транспорта и съобщенията, 
информационните и професионалните услуги възлиза на по-малко от 15% от предприемачеството в начална фаза. По 
същество България има по-малък дял от стартиращите фирми в начална фаза, които спадат към наукоемките сектори на 
дейност, отколкото иновационно обусловените икономики", се посочва в доклада. Все пак изследването отчита ръст в дела 
на предприемачите, които смятат, че продуктът, който предлагат, е нов за всички или за някои клиенти – от 14.5% до 17.5%. 
Сред положителните новини от проучването е и нарастването в дела на младите компании, чиито мениджъри очакват 
бизнесът им да създава нови работни места в следващите пет години. През 2016 г. такива са 34.1% от предприемачите в 
начална фаза в сравнение с 27.6% година по-рано, като подобрението е почти двойно при собствениците на компании, 
които планират наемането на над 5 нови служители – 13.4% спрямо 7.3% за 2015 г. 
 
В. Стандарт  
 
√ Десетина гърци на ден питат как да отворят фирма у нас 
Възползват се от по-доброто ни данъчно облагане 
Всеки ден в българското ни посолство в Гърция се обаждат от 5 до 10 гръцки граждани. Интересът им най-често е насочен 
към изнасяне на бизнеса им у нас, като регистрират фирми у нас или питат за данъчно жителство, научи „Монитор”. 
Процесът на икономическа миграция на фирмите от Гърция към България не е от вчера. „Това са най-вече малки и средни 
фирми в областта на услугите, търговията и производството, които се изнасят към България с цел по-благоприятно данъчно 
облагане”, коментираха от Министерство на икономиката. Основно се разполагат в Южна България – Петрич, Благоевград, 
но има и в Пловдив. Гърция е сред първите пет най-значими инвеститори в България. Икономическият ефект от 
установяването на малки и средни предприятия не бива да се подценява, тъй като дори в сферата на търговията, 
създадените фирми освен, че откриват работни места и плащат данъци и осигуровки, се занимават предимно с износ на 
произведени в България стоки както за Гърция, така и за други страни от ЕС или за трети страни, използвайки разработени 
от предишната им дейност в Гърция канали за дистрибуция. Според търговско-икономическата ни служба в Гърция 
изнасянето не е само на фирми, а и на граждани. Те преместват данъчното жителство у нас, което води до загуби на 
гръцката държава. Тя от своя страна реагира с нови административни мерки. Една от тях е депозираното желание пред 
нашата държава за промяна в спогодбата за двойното данъчно облагане. 
„В момента гръцката страна се опитва да влияе на пазара с непазарни действия, което води до обратен ефект. Властите в 
Гърция увеличават бюрокрацията и контрола, а не се стремят към конкурентни мерки, за да направят непривлекателно 
бягството на капитали”, коментираха представители на гръцкия бизнес пред „Монитор”. 
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Сектори и отрасли, към които има интерес от гръцки, както и от смесени с гръцко участие фирми са селско стопанство и 
хранителновкусова промишленост, туризъм, транспорт и логистика и строителство. България според големите фирми за 
данъчни консултации в Солун е отбелязала 30% годишно увеличение на броя на гръцките фирми и работници, 
регистрирани през първата половина на годината, пише гръцкият вестник „Катимерини“по темата. 
Предприемачи, които са се преместили в България, обясняват, че ако не са направили това са щели да натрупат огромни 
дългове и щеше да останат неспособни да платят на доставчици и банки. 
Последните данни показват, че гръцките предприятия, регистрирани в Кипър, са нараснали с 77% през миналата година от 
2015 г. насам. Но гръцкото издание не посочва броят им. Консултантите от одиторската фирма отбелязват, че тенденцията 
се увеличава. От 1012 гръцки фирми и лица на свободна практика, които се преместват в Кипър през 2015 г., броят им се 
увеличи до 1799 през 2016 г. 
Последните данни показват, че в България има около 15 000 гръцки компании, въпреки че зам.-министърът на финансите 
Катерина Папанациу заяви по-рано този месец, че 8 от 10 гръцки фирми в България имат регистрационен номер, но нямат 
дейност, за да се избегнат данъците. 
 
В. Сега 
 
√ Сметната палата откри пропуски в земеделската програма 
Пропуски в управлението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) засече наскоро Сметната палата. 
Одиторите са проверили програмирането и договарянето на помощта от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони в рамките на три години - от 2014 г. до края на 2016 г. 
Анализът показал, че липсва стабилна и предсказуема среда за планиране и подготовка на качествени проекти. Причината 
за това била в отлагането на приема при някои от мерките през 2016 г., които се чакали от земеделците. От Сметната палата 
изтъкват, че мониторингът на програмата не е бил ефективен, куцала и оценката за изпълнението й. Освен това не са били 
утвърдени конкретни правила за проследяване на програмата, за докладване и оценка за нейното изпълнение. 
Одиторите препоръчват на министъра на земеделието да намали бюрокрацията като нареди чиновниците да набавят 
документите, които могат, служебно, а не да разкарват бизнесмените от гише на гише. Става дума за свидетелства за 
съдимост, удостоверения за наличие или липса на задължения и др. документи. Препоръки има и към шефа на фонд 
"Земеделие" - той трябва да създаде регистър за обжалваните по административен ред заповеди за отказ от финансиране. 
СКРИТО-ПОКРИТО 
Към средата на миналата година договорените пари по ПРСР са били 9.3%, или над 271 млн.евро от общия й бюджет от 
почти 3 млрд.евро. И към момента обаче земеделската програма остава "скрита" и не може да се види по коя от мерките 
колко пари са били спазарени или платени. Не е ясно и точно кои фирми са получили одобрение на проектите си. 
Причината е, че ПРСР остава извън обхвата на ИСУН - Информационната система за управление на европарите, където са 
включени всички останали програми. 
 
В. Банкерь 
 
√ От 1 ноември започва зимното поддържане на републиканската пътна мрежа 
Зимното поддържане на републиканската пътна мрежа започва от 1 ноември, съобщиха от Агенция "Пътна 
инфраструктура". 
Макар прогнозата на метеоролозите през следващите 10 дни да е за добро време се предприемат необходимите действия 
за осигуряване на безопасното пътуване на шофьорите по високопланинските пътища и проходи като Петрохан, Троян - 
Кърнаре, Шипка, Предела, участъци в област Смолян и други, разясниха от агенцията. 
Подготовката за зимния сезон върви по график. В момента се провеждат регионалните работни съвещания, на които АПИ 
заедно с областните управители, с представители на ГД „Национална полиция“, ГД „Пожарна безопасност и защита на 
населението“, ИА „Автомобилна администрация“ и пътноподдържащите дружества обсъждат готовността. Тази седмица 
започват и проверките на фирмите. Ще се инспектира наличната техника, суровини - сол, пясък, луга и т. н. 
В поддържането на 20 000 км републикански пътища през зимните месеци ще участват около 3000 снегопочистващи 
машини - снегорини, техника за разпръскване на пясък и т. н. Ще се осигурят около 100 000 тона сол, 300 000 тона пясък и 
др. 
На директорите на 27-те областни пътни управления е разпоредено да следят прогнозите по райони и със завишено 
внимание да предприемат необходимите действия за обработка на пътищата във високопланинските райони и проходите, 
където има предпоставки за хлъзгавост и заледявания по усойните места. 
Агенция "Пътна инфраструктура" призовава шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си и да сменят летните 
гуми със зимни. Да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение, необходимата 
дистанция и да не предприемат резки маневри. 
Преди дни министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков обяви, че ведомството му е 
заделило 80 млн. лв. за почистване на пътищата от сняг през зимния период. Според разчетите тази сума е абсолютно 
достатъчна. 
Планираните средства са за поддръжката на републиканската пътна мрежа при тежки зимни условия, но ако обстановката 
е по-лека, може да се стигне до редуциране на средствата с около 20 млн. лева. Спестените средства пък ще отидат за 
пътни ремонти. 
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Dnes.dir.bg 
 
√ ЕС постигна компромис за командированите работници 
Министрите на труда на страните членки на ЕС постигнаха тази нощ споразумение за реформа на директивата за 
командированите работници. 
"Постигнахме едно балансирано споразумение", съобщи Мариан Тисен, еврокомисар по социалните въпроси, в края на 
продължило над 11 часа заседание на министрите на труда в Люксембург, цитирана от АФП и БТА. 
След продължителните дискусии министрите на труда са се споразумели за периода на командироването - максимално 
12 месеца, както бе поискала Франция. Но тази продължителност може да бъде удължена с 6 месеца по искане на 
предприятието - след подадено уведомление. 
Сред министрите, които са се противопоставили на това споразумение, са тези от Полша, Унгария, Литва и Латвия. Трима 
министри са се въздържали - тези на Великобритания, Ирландия и Хърватия.  
Останалите министри са се показали благосклонно настроени към текста, уточнява Естония, която е ротационен 
председател на ЕС.  
Франция, която настояваше за реформата на директивата за командированите работници, трябваше да отстъпи относно 
сектора за транспортните фирми, една особено деликатна тема, защото страните от Вишеградската група, както и Испания 
и Португалия се притесняваха за негативните последици от реформата върху техните шофьори. 
Според постигнатото тази нощ споразумение вече е предвидено по отношение на шофьорите на камиони да се прилага 
старата директива за командированите работници от 1996 г., (а не новата ревизирана директива) до влизането в сила на 
друга реформа на европейска директива, посветена специално на транспортните фирми, която установява правилата в 
този сектор, отбелязва Франс прес. 
Тази реформа ще обсъждат допълнително транспортните министри. 
Франция приветства постигнато споразумение за реформата на директивата за командированите работници и смята, че 
това е победа за Европа, предаде Франс прес, като се позова на изявление на френското президентство. Това е един 
съществен етап за възвръщане на европейско доверие, се допълва в изявлението. 
С реформата бе силно ангажиран френският президент Еманюел Макрон. 
 
Sinor.bg 
 
√ Новият бюджет на министерството на земеделието залага с 5 милиона лева повече разходи спрямо 2017-а 
През следващата година трансферът от националния бюджет за покриване на разходите на Министерството на 
земеделието ще надхвърли 53,4 милиона лева, сочи проектозаконът за националния бюджет за 2018 година, подготвен от 
Министерството на финансите. Общо разходите на земеделското ведомство за следващата финансова година възлизат на 
210,088 млн. лева, докато приходите са 156,6 млн. лв., така че дупката е точно 53,4 млн. лв. 
Миналата година разходите на агроминистерството са били с цели 5 млн. лева по-малко. 
Според бюджетната програма за политиките в областта на земеделието и селските райони през 2018 г. ще бъдат 
необходими 158,3 млн. лв., а за областта на рибарството и аквакултурите – още 5,8 млн. лв. 
Разходите за поддържането на горите и дейностите в този сектор са в размер на 25,4 млн. лв. Още 20 милиона лева се 
заделят за поддръжката на администрацията. 
Според проектобюджета максималният размер на ангажиментите за разходите, които могат да бъдат поети през 2018 г. 
възлизат на 96 млн. лв. А максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 
2018 г. са фиксирани на 97 млн. лв. 
С новия бюджет се отпускат 17 млн. лв. за защита от вредното въздействие на водите, които са необходими на "Напоителни 
системи" ЕАД и не могат да бъдат пренасочвани за други цели. Утвърждава се и 1,6 млн. лв. за обезпечаване изпълнението 
на дейността на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", 
които също не могат да бъдат пренасочвани за други цели. 
Отделно в бюджета на фонд "Земеделие" трансферът от националния бюджет възлиза на 401,7 млн. лв., което е с 40 млн. 
лева над предвидените разходи за 2018 г. С тези средства ще се покрият предоставени кредити, се посочва в закона. 
Разходите на фонда за следващата година се изчисляват на 367,9 млн. лв., от които 33,5 млн. лв. са за поддръжката на 
персонала на ведомството. 
 
Money.bg 
 
√ Цената на петрола търси вярната посока 
Цeнитe нa пeтpoлa oт cвeтoвнитe eтaлoнни мapĸи във втopниĸ лeĸo ce пoвишaвaт пopaди дaннитe зa cъĸpaщaвaнe нa 
глoбaлнитe зaпacи oт cypoвинaтa. 
Πo oцeнĸa нa миниcтepcĸия ĸoмитeт зa мoнитopинг въpxy изпълнeниeтo нa пaĸтa OΠEK+ зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa 
тъpгoвcĸитe зaпacи oт пeтpoл в cвeтa мaлĸo ca ce нaмaлили и ceгa пpeвишaвaт тяxнoтo cpeднo пeтгoдишнo нивo cъc 159 
милиoнa бapeлa. 
Фючъpcитe зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ cyтpинтa пocĸъпвaт c 10 цeнтa - дo $57,47 зa бapeл. 
Цeнaтa нa дeĸeмвpийcĸитe ĸoнтpaĸти зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) ce пoĸaчвa в 
cъщoтo вpeмe c 9 цeнтa - дo $51,99 зa бapeл. 
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B ĸpaя нa cecиятa в пoнeдeлниĸ ĸoтиpoвĸитe зa Вrеnt бяxa cпaднaли c 38 цeнтa (0,7%), дo $57,37 зa бapeл, a тeзи зa WТІ - 
нapacнaxa c 6 цeнтa (0,1%), дo $51,90 зa бapeл. 
Cпopeд aнaлизaтopи инвecтитopитe в мoмeнтa ĸoнcoлидиpaт пoзиции и чaĸaт дa видят, дaли дeйcтвитeлнo cъĸpaщaвaнeтo 
нa дoбивa и пoвишeнoтo тъpceнe щe пoдoбpи бaлaнca мeждy тъpceнeтo и пpeдлaгaнeтo нa cвeтoвния пeтpoлeн пaзapa. 
Зaeднo c тoвa възcтaнoвявaнeтo нa пpoизвoдcтвoтo в CAЩ cъщo пpитecнявa yчacтницитe в пeтpoлнaтa тъpгoвия. Peдицa 
нaблюдaтeли oчaĸвaт cъщecтвeнo yвeличeниe нa oбeмa нa coндaжнитe дeйнocти в шиcтoвитe нaxoдищa. 
Aĸo тexнитe пpoгнoзи ce oпpaвдaят, дoбивът нa пeтpoл в CAЩ мoжe дa пocтaви нoв peĸopд нa нивo нaд 10 милиoнa бapeлa 
нa дeнoнoщиe пpeз пъpвoтo пoлyгoдиe нa 2018 гoдинa. 
 
Profit.bg 
 
√ 438 хил. лева оборот на БФБ, спад за SOFIX 
Седмицата започна със спад за три от четирите индекса на БФБ-София. SOFIX намаля с 0.05% до 667.48 пункта, като това е 
четвърта поредна червена сесия за най-стария индикатор на родната борса.  BGBX40 и BGTR30 загубиха 0.24% и 0.45% до 
съответно 130.47 и 544.66 пункта. Единствено индексът BGREIT записа зелена сесия, добавяйки 0.12% до 114.49 пункта. 
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 438.2 хил. лева. 
115 хил. лева оборот бе реализиран в резултат на 1 сделка за 5 лота от емисията на ЧЕЗ Електро България. Акциите на 
компанията поевтиняха с 5.54% до 23 000.000 лева за лот. 
Най-търгуваната позиция вчера бе тази на Корадо-България. Инвеститорите прехвърлиха 6 180 лота при 58 сделки, 
оформяйки оборот от 43 хил. лева. Книжата на компанията поевтиняха с 7.46% до 6.950 лева за лот. Това е и най-
поевтинялата позиция в рамките на днешния ден. Миналата седмица също бе червена за акциите на Корадо-България. 
Въпреки това от началото на годината позицията на дружеството е поскъпнала с цели 103.39%. 
Като изключим търговията с книжа на Корадо-България, активността на БФБ-София днес бе доста ниска. Като 
потвърждение за това идва и фактът, че втората най-търгувана позиция днес, тази на Булгартабак-холдинг, се отличава с 
едва 13 сделки. Инвеститорите прехвърлиха 442 лота, записвайки оборот от 15 хил. лева. Акциите на компанията 
поевтиняха с 1.39% до 35.500 лева за брой. 
13 трансакции имаше и с дялове на Адванс Терафонд АД СИЦ. Инвеститорите изтъргуваха 7 172 лота, реализирайки оборот 
от 16 хил. лева. Акциите на компанията добавиха 0.45% до 2.240 лева за брой. 
Книжата на ТБ Първа Инвестиционна Банка бяха предмет на 12 сделки за 1 075 лота, оформяйки оборот от 5 хил. лева. 
Акциите на търговската банка добавиха 0.26% до 5.380 лева за лот. 
Сред компаниите, чиито акции записаха ръст вчера попадат Хидравлични елементи и системи (+2.69% до 5.430 лева за 
брой), Еврохолд България (+1.93% до 1.320 лева за брой), Стара планина Холд (+1.52% до 8.000 лева за лот), Булленд 
инвестмънтс АД СИЦ (+0.66% до 0.760 лева за брой), Актив Пропъртис АД СИЦ (+0.40% до 5.020 лева за брой) и ТБ Централна 
кооперативна банка (+0.18% до 1.675 лева за лот). 
 
√ Азиатските акции са близо до достигнатите наскоро върхове 
Азиатските акции се задържаха в непосредствана близост до достигнатите наскоро 10-годишни върхове, а основните 
валути се търгуваха в тесни рейнджове. Новозеландският долар падна, след като лейбъристкото правителство очерта 
плановете си за предстоящото управление. 
Кивито, което е 11-ата най-търгувана валута в света, изгуби спечеленото по-рано и се търгува срещу 0.6953 щатски долара, 
недалеч от петмесечното дъно от 0.6932, докоснато в понеделник. Новозеландската валута отчита понижение в четири от 
последните пет сесии. 
Пазарите следят отблизо Китай и 19-ия конгрес на Китайската комунистическа партия, който завършва днес. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи ръст от 0.1%, до 549.82 пункта, недалеч от 10-годишния връх от 554.63 
пункта, достигнат през миналата седмица. 
Японският Nikkei продължи 16-дневната си печеливша серия до 21-годишен връх, докато китайският индекс на сините 
чипове CSI300 скочи до най-високото си ниво от повече от две години. 
В САЩ Dow Jones вчера записа понижение от 0.23%, S&P 500 изгуби 0.40%, а технологичният Nasdaq Composite затвори с 
0.64% надолу. 
Корпоративните резултати ще контролират пазарните нагласи в краткосрочен план, като по-късно днес се очакват отчетите 
на General Motors, McDonald‘s и Lockheed Martin. 
Европейският индекс STOXX 600 нарасна с 0.16%, въпреки че индексът на борсата в Мадрид IBEX изгуби 0.6% - на фона на 
кризата в Испания. 
В Германия крайно дясната Алтернатива за Германия предстои да влезе по-късно днес в сблъсък с други партии в 
Бундестага - на фона на номинацията й за високопоставен пост в парламента. 
Политическото напрежение оказа влияние върху еврото, което се търгуваше близо до двуседмични дъна при 1.1760 
спрямо долара. Пазарът е на ръба преди срещата на Европейската централна банка в четвъртък, на която се очаква 
финансовата институция да обяви част от промените в паричната си политика. 
Напрежението нараства и около това кой ще е следващият председател на Федералния резерв на САЩ, след като мандатът 
на Джанет Йелън изтича през февруари. 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде индикации, че изявление по този въпрос може да се очаква “много скоро.” 
Пазарите залагат на члена на борда на управителите на Фед Джером Пауъл, докато Тръмп също така обмисля 
кандидатурата на икономиста от Станфордския университет Джон Тейлър, както и втори мандат за Йелън. 
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Доларовият индекс записа леко понижение до 93.7 пункта, но е близо до достигнатия наскоро двегодишен връх. 
При суровините, цената на златото остана почти без промяна на ниво от 1 281.15 долара за тройунция. 
Цената на петрола от сорта брент нарасна с 3 цента, до 57.40 долара за барел, докато щатският лек суров петрол се оскъпи 
с 5 цента, до 51.95 долара за барел. 


