Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria On Air
√ Социалният дъмпинг и очакванията за Бюджет 2018
Коментар в студиото на председателя на УС на АИКБ Васил Велев
Българските работници са достатъчно конкурентоспособни на френския или друг външен пазар, това каза в предаването
''Директно'' по Bulgaria ON AIR бившият социален министър Иван Нейков подчерта, че това се дължи на доброто
квалификационно ниво, което имат. Заедно с това в ЕС те получават възнаграждения, които в сравнение с българските са
много по-добри – допълни той. Това доведе до реакцията на синдикатите, които заявиха, че именно в това се състои
социалния дъмпинг.
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев цитира изследвания, според които все по-малко са вече българите, които
решават да емигрират навън, а броят на връщащите се в родината расте. По думите му Бюджет 2018 е по-добър от този за
2017-а година. Базиран е на реалистична прогноза, която съвпада и с нашите очаквания, ръстът на БВП може да бъде и повисок, ако се решат основни проблеми като недостига на човешки ресурс - коментира той.
За повече информация вижте видеото.
Канал 3
√ Добрин Иванов: Лекарите, които дават фалшиви болнични, трябва да бъдат санкционирани
Румен Гълъбинов: Не трябва да бъдат ощетявани хората, които наистина не могат да отидат на работа
„Първите 3 дни болнични се изплащат от работодателя. Работникът той така не полага труд, а получава парите за това.
Това е проблем на бизнеса. През 2010г. беше приета като мярка, първите 3 дни се изплащат от работодателя, а следващите
от НОИ. Трябва да се възстанови режима, фирмите да плащат само 1 ден. Има злоупотреба, особено, когато болничните
са между празници”, каза в предаването „Денят на живо” Добрин Иванов.
Според него трябва да се направи внимателен анализ, но не така, че да се ощетят наистина болните хора.
„ Искаме отдавна да се въведе почасовото възнаграждение в кодекса на труда. Смятам, че трябва да бъдат засилени
контролните мерки. Ако проблема е в лекарите, които издават тези документи, те трябва да бъдат санкционирани”,
категоричен беше Добрин Иванов.
Румен Гълъбинов пък заяви:
„Очевидно е, че и НОИ и Здравната каса изпитват дефицит. Има хора, които за 3 дни ходят в Гърция, но има и майки, които
си взимат 3 дни, за да си гледат болните деца. Не могат да се слагат всички хора под един знаменател. Не трябва да се
ощетяват хората, които имат невъзможност да отидат да работят. Очевидно има проблем, щом са се увеличили фалшивите
болнични. Крайно време е в България заплатите да се изчисляват в почасовото възнаграждение. Така ще има по-добър
контрол на извънредно време и съответно отсъствието от работа”.
Целият разговор може да видите тук.
Bloomberg TV
√ АИКБ се обяви против премахването на сергиите по морето
Това косвено щяло да резултира в накърняване на имиджа на България като качествена туристическа дестинация, се
съди от писмо на АИКБ до Николина Ангелкова
В писмо, адресирано до министъра на туризма Николина Ангелкова, Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) се обяви против премахването на „преместваемите магазини и заведения“, което е предвидено в новите правила,
определящи стопанисването на морските плажове в страната.
„Преместваемите магазини и заведения работят на пазарен принцип в условията на конкуренция помежду им и
единствената логика за съществуването им е, че към тях има търсене от страна на туристите. Намеренията за премахване
от всички плажове на преместваемите обекти с изключение на тези за спортни дейности, ще създаде неоправдан
икономически риск в няколко направления“, аргументират позицията си от работодателската организация.
Според АИКБ липсата на места за храни и напитки „там, където са туристите“ щяло да доведе до запълване на опразнената
ниша от лица от сивия сектор, както и внасяне на храна и напитки от страна на туристите, които не са отседнали на „олинклузив“ принцип. „(Това) ще ни върне в годините далеч преди 21 век“, посочват те.
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Всичко това щяло да навреди на образа на България като туристическа дестинация за качествен туризъм и „ще обезсмисли
усилията и успехите в последните години за развитие на съвременни видове туризъм като конгресния и голф туризъм,
които привличат в страната ни най-висок клас чуждестранни гости“.
Освен това, смятат от АИКБ, предвидените мерки щели да увеличат безработицата, тъй като подобен род обекти били „
източник на препитание за значителен брой сезонни работници и техните семейства“.
„Решение на проблема с недобрата визия на обектите на някои места може да бъде търсено по примера на добрите
практики в европейските морски курорти, чрез въвеждане на типови модули с единна архитектура и/или цветове, а не с
тотална забрана на нужни на туристите обект“, предлагат от асоциацията.
Fakti.bg
√ АИКБ до Ангелкова: Създавате икономически риск
Липсата на обекти за храни и напитки там, където са туристите, може да доведе до запълването на тази празнина
от фирми и физически лица от сивия сектор
АИКБ изпрати писмо до министъра на туризма Николина Ангелкова във връзка с подготвяната сериозна промяна в
правилата, определящи стопанисването на морските плажове в страната, внесено в Министерство на туризма. В него се
посочват рисковете от новите правила.
Вижте пълния текст на писмото:
Членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в която са представени над 10 000 компании,
осигуряващи работа на над 500 000 души, изразяват безпокойството си от подготвяна сериозна промяна в правилата,
определящи стопанисването на морските плажове в страната.
Преместваемите магазини и заведения работят на пазарен принцип в условията на конкуренция помежду им и
единствената логика за съществуването им е, че към тях има търсене от страна на туристите. Намеренията за премахване
от всички плажове на преместваемите обекти с изключение на тези за спортни дейности, ще създаде неоправдан
икономически риск в няколко направления.
Липсата на обекти за храни и напитки там, където са туристите, може да доведе до запълването на тази празнина от фирми
и физически лица от сивия сектор, които да предлагат на плажа нерегламентирани храни и напитки.
От друга страна, чуждестранните и българските гости, които са на Черноморието без включено изхранване в туристическия
пакет, ще са принудени да решат проблема като внасят и консумират на плажа храни и напитки, закупени другаде, което
ще ни върне в годините далеч преди 21 век.
Всичко това ще навреди на образа на България като туристическа дестинация за качествен туризъм и ще обезсмисли
усилията и успехите в последните години за развитие на съвременни видове туризъм като конгресния и голф туризъм,
които привличат в страната ни най-висок клас чуждестранни гости.
Като отговорни работодатели сме длъжни да заявим, че подобни промени следва да бъдат консултирани с бизнеса, тъй
като е много вероятно закриването на хиляди обекти да доведе до намаляване на заетостта в черноморските региони,
които в активния летен сезон са източник на препитание за значителен брой сезонни работници и техните семейства.
Това като косвен ефект ще забави устойчивия тренд на намаляване на безработицата в България, която по последни данни
от август 2017 г. е на ниво от 6,2% - по-ниско от средното за страните от ЕС.
Не на последно място АИКБ с членуващите в нея браншови камари, които представят ¾ от икономическите дейности в
страната, са чувствителни към всяко действие, което би могло да възпрепятства макар и непряко навлизането на сериозни
инвеститори в българската икономика.
Решение на проблема с недобрата визия на обектите на някои места може да бъде търсено по примера на добрите
практики в европейските морски курорти, чрез въвеждане на типови модули с единна архитектура и/или цветове, а не с
тотална забрана на нужни на туристите обекти.
Novini.dir.bg
√ АИКБ се обяви против премахването на сергиите по морето
Това косвено щяло резултира в накърняване на имиджа на България като качествена туристическа дестинация, се съди от
писмо на АИКБ до Николина Ангелкова
В писмо, адресирано до министъра на туризма Николина Ангелкова, Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) се обяви против премахването на „преместваемите магазини и заведения“, което е предвидено в новите правила,
определящи стопанисването на морските плажове в страната.
„Преместваемите магазини и заведения работят на пазарен принцип в условията на конкуренция помежду им и
единствената логика за съществуването им е, че към тях има търсене от страна на туристите. Намеренията за премахване
от всички плажове на преместваемите обекти с изключение на тези за спортни дейности, ще създаде неоправдан
икономически риск в няколко направления“, аргументират позицията си от работодателската организация.

2

Важни обществено-икономически и политически теми

Expert.bg
√ България е сред лидерите в ЕС по дял на индустрията в икономиката
Противно на масово разпространеното мнение, че производството у нас е сринато, последните данни на Евростат показват
точно обратното. България се нарежда сред първите 9 членки на Европейския съюз, за които индустрията е от особено
голямо значение за икономическото развитие. Тези данни се подкрепят и от непрекъснато растящото ниво на българския
износ в последните няколко години.
През миналата година индустрията е имала дял от 24.4% в икономиката при средно 19.4% за целия ЕС. Така страната ни се
нарежда непосредствено след Германия и Румъния с дял от 25.7 на сто и преди Франция и Великобритания. Най-големият
дял на индустрията има ирландската икономика - 36.6%. Сред първите пет страни са още Чexия, Cлoвeния, Cлoвaкия и
Унгapия, следвани от Полша. На дъното по този показател е Люксембург.
Именно индустриалният сектор е третият поред, който дава най-много работа на европейците. У нас индустрията е втора
по значение на пазара на труда, показват данни на Евростат за дела на заетите по икономически показатели за миналата
година. Над 20% от българите в трудоспособна възраст работят в сектора.
Най-много работа у нас се осигурява от сферата на търговията, транспорта, туризма и ресторантьорството. Една четвърт от
заетите, или почти 26 на сто, попадат в тази категория. На трето място по дял на заетост е секторът на земеделието, където
работят 18%, сочат данните, пише "Сега".
Не чак толкова голям, но все пак значителен дял на пазара на труда имат служителите в сферата на публичната
администрация, отбраната, образованието и здравеопазването и социалните работници. Те представляват почти 16% от
всички заети в страната. Силно развиващият сектор на информационните технологии също дава сериозен принос - в него
работят 2.6 на сто от българите. Служителите в областта на финансовите и застрахователните услуги са почти 2%. Най-малък
остава делът на работещите в областта на недвижимите имоти - едва 0.8% по данни на европейската статистическа служба.
Tъpгoвиятa, тypизмът, тpaнcпopтът и pecтopaнтьopcтвoтo са от голямо значение за целия Европейски съюз. Cпopeд
изчиcлeниятa нa Eвpocтaт имeннo тaм ca били зaeти eднa чeтвъpт oт eвpoпeйcкитe гpaждaни пpeз 2016 г. На второ място
по брой заети в ЕС, за разлика от България, е обществената сфера.
EconomyNews
√ Аутсорсингът носи 3.6% от БВП
За седма поредна година аутсорсинг индустрията бележи двуцифрен ръст и представлява 3,6% от БВП на България се
посочва в “Доклад за българската аутсорсинг индустрия 2017“, изготвен от Българската аутсорсинг асоциация. Делът на
сектора на изнесените услуги в БВП отбелязва стабилен растеж през последните години, като за 2014 г. той е 2,8%, a за
2015 г. – 3,4%. Редица са факторите за запазване на положителните тенденции, но най-основните са наличие на
квалифицирана работна ръка, активно взаимодействие между бизнес, образование и държава, както и запазването на
плоския данък и разширяване пакета за насърчаване на чужди инвестиции, коментира Светослав Иванов, изпълнителен
директор на БАА в тв интервю.
„Насърчавам всички колеги от бизнеса и образованието да бъдат активни и действащи в посока развитие на
образователната система и бизнеса като цяло. БАА има 2 разработени магистърски програми в партньорство с
университети в Пловдив и Бургас. Едната е „Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес
процеси“ в университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, в която преподавателите заедно с действащи оперативни
мениджъри от бизнеса участваха в създаването на съдържанието. Другата е „Английски език и управление в бизнеса“ в
пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Тези програми са доказателство, че когато има желание от страна на
бизнеса и на образователните институции, нещата се случват.“, допълни Светослав Иванов.
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Запазва се тенденцията BPO секторът да е водещ по оборот и дял в аутсорсинг индустрията с 53%. ITO секторът се откроява
с най-висока печалба, като формира 47% от индустрията. За сравнение през 2016 г. BPO секторът е бил с 58%, а ITO с 42%.
По данни от “Доклад за българската аутсорсинг индустрия 2017“ сегменти HRO и FAO също отбелязват прираст, като те
имат голям потенциал за развитие в бъдеще.
Индустрията на изнесените услуги се развива не само в София, но и в по-големите градове като Пловдив, Бургас и Варна.
Основните характеристики, който трябва да притежава едни град, за да бъде атрактивен за аутсорсинг компаниите,
продължават да бъдат наличие на необходимия човешки ресурс и учебни заведения, добре развита инфраструктура,
подходящ клас офис сгради и стратегическо географско разположение.
България е водеща аутсорсинг дестинация в Европа и света, позиционирайки се сред първите 10 най-желани държави на
глобално ниво. Редица международни компании са изградили офиси у нас и продължават да разрастват дейността си.
Наблюдава се навлизане и на нови инвеститори на българския пазар, добави Светослав Иванов. Основните предимства на
страната ни са географското й положение, плоският данък, който е много атрактивен за инвеститорите, и не на последно
място, добре развитият човешки ресурс по отношение на езикови познания и подготовка по информационни технологии.
Investor.bg
√ Министрите одобриха допълнителни разходи и трансфери за близо 5,5 млн. лева
Правителството дава пари за плащания към бенефициенти след финансови корекции от програмен период 2007-2013
Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери от бюджета в общ размер на 5,496 млн. лева, съобщи
пресцентърът на Министерския съвет.
За дължими плащания към бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции от
програмен период 2007-2013 г. в размер на 5,316 млн. лева се предвиждат промени по бюджетите на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство – 3,908 млн. лева, на Министерството на икономиката – 179 хил. лева, на
Министерството на околната среда и водите – 607 хил. лева, на Министерството на труда и социалната политика – 296 хил.
лева и на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – 326 хил. лева.
Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за тази година в размер на 30
хил. лева за подготовка на състезателите от националния отбор по самбо във връзка с участието им в предстоящото
Световно първенство по самбо от 9 до 13 ноември в Сочи, Русия.
По бюджета на община Казанлък за дейности, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и засаждане на цветя, в
централната градска част на гр. Шипка се предвиждат средства в размер на 150 хил. лева.
Средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за тази
година.
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√ Финансовото министерство преотвори емисия 7,5-годишни ДЦК
Среднопретеглената доходност възлезе на 0,42%, съобщи БНБ
Министерството на финансите преотвори емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с
падеж 27 март 2025 година, която беше пусната в обращение на 27 септември 2017 година, съобщи Българската народна
банка (БНБ).
На проведения на 23 октомври аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 85 млн. лв., с което обемът на емисията достигна
170 млн. лева.
Среднопретеглената доходност възлезе на
0,42%, като в сравнение с първия аукцион за
емисията, намалява с 27 базисни пункта.
Отчетеният на аукциона спред спрямо
германските федерални облигации в този
матуритетен сегмент е в размер на 37
базисни пункта и намалява с 26 базисни
пункта в сравнение с резултатите от предходния аукцион.
До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 188,25 млн. лева, в т.ч. несъстезателни
поръчки със съвкупна номинална стойност 29,5 млн. лева.
Общият размер на подадените поръчки съответства на коефициент на покритие от 2,21.
Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 101,93 лева на 100 лева номинал.
Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 60,09%, следвани от пенсионните и гаранционните фондове
с 28,15% и други инвеститори с 11,76%.
Добрич Онлайн
√ ДО 31 ОКТОМВРИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.
Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в
сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за
паричните доходи от други източници, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2017 г. се декларира в
срок до 31 октомври 2017 г.
Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода не е
задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ
тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от
физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът е съответно 31 октомври 2017 г.
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху
доходите на чуждестранни физически лица (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения,
стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от
дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника
по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове
в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.
News.bg
√ С 65 млн. лева годишно осигуряват социален асистент на 50 хил. души
Около 65 млн. лева годишно ще струва на държавата заплащането на услугите личен асистент и домашен помощник. Това
заяви в Русе зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, цитирана от БТА.
Почти 50 000 души ще продължат да използват социалните услуги, които през последните 10 години са финансирани с
европейски средства, призна социалният зам.-министър.
Според Русинова, България е една от страните с най-щедро майчинство. Това заяви зам.-министърът по повод
предложението в проектобюджета за 2018 година година родителят да получава по 380 лева месечно за отглеждане на
дете до двегодишна възраст.
Осигурени са 20 млн. лева за 1500 семейства по проекта на социалното министерство "Родители в заетост", финансиран
по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
По този проект държавата ще плаща на детегледачи за деца до 5-годишна възраст, които не са приети в ясли или детски
градини, за да могат родителите им да работят. Към момента са кандидатствали повече от 1200 родители. Заявки се
приемат до края на месеца.
По думите на Зорница Русинова в България има рекордно ниска безработица - около 6 процента, с близо два процента под
средноевропейската. По думите й остават предизвикателствата с общините, които имат демографски проблеми и нямат
реални работодатели.
На места безработицата стига до 30 процента. Подготвя се национална програма в 196 общини, където процентът на
безработица е над средния за страната. Това ще даде възможност на дълготрайно безработните да бъдат заети.
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Капитал
√ Компаниите ще получат допълнително 154 млн. лв. за енергийна ефективност
Субсидиите по "Конкурентоспособност" ще бъдат разпределени сред малки и средни предприятия с висока оценка на
проектите в процедурата от 2016 г.
Малките и средните предприятия, които получиха високи оценки в процедурата за енергийна ефективност от 2016 г., но за
които не достигна финансиране, все пак ще имат възможност да вземат субсидия за проектите си. Това стана възможно,
след като комитетът за наблюдение на програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) реши да увеличи бюджета
със 154.1 млн. лв., с което общата сума става почти двойно по-голяма. Причината за решението е, че бяха подадени
огромен брой добри проекти, а първоначално предвидените 176 млн. лв. (90 млн. евро) на практика стигнаха едва за една
четвърт от тях.
Отпускането на допълнителни средства по текущата процедура е логична стъпка по няколко причини. Високите оценки
показват, че кандидатите ясно разбират какво ще ги направи по-конкурентни и добре са разработили проектите си, а
откриването на нова процедура само би ги натоварило с излишна документална работа. Освен това фирмите вече
направиха разходи за енергиен одит, през който трябваше да минат, преди да кандидатстват. Сега тези средства ще бъдат
възстановени поне на компаниите, които ще получат от допълнителните субсидии.
Огромен интерес
Процедурата за енергийна ефективност на малките и средните предприятия беше най-голямата програма за безвъзмездна
помощ през 2016 г. и очаквано привлече огромен интерес. Подадени бяха общо 927 проектни предложения, а 763 от тях
покриха изискуемия минимум от 60 точки при оценката. Предвидените средства обаче стигнаха за много малка част от тях.
"В рамките на финансовия ресурс, определен в условията за кандидатстване, за финансиране бяха предложени 239
проектни предложения, или едва 25.78% от общия брой проекти, които са били обект на оценка", казаха от
Министерството на икономиката за "Капитал". В същото време в резервния списък са останали 524 проекта.
Последните проекти, които успяха да получат финансиране, са с оценки далеч над определения минимум от 60 точки. В
групата на микропредприятията класирани бяха проекти с 80 или повече точки, при малките фирми - 81 точки, а при
средните - 78 точки. Според решението на комитета за наблюдение сега допълнителните средства ще стигнат за субсидии
за проекти със 77 точки оценка за първите две групи и 76 точки за третата. Компаниите ще бъдат поканени да предоставят
стандартните доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, в 10-дневен срок. След като управляващият
орган провери документите, ще бъдат сключени и договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Освен допълнителния бюджет към средствата ще бъдат добавени и останалите неусвоени 7.7 млн. лв. от процедурата след
първото разпределяне. Към момента са сключени 232 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 168.4 млн.
лв.
Свободен ресурс
Парите за увеличаване на субсидиите по процедурата са част от определения бюджет по Приоритетна ос 3 "Енергийни
технологии и енергийна ефективност" на ОПИК за целия програмен период до 2020 г. Досега освен 90 млн. евро за малките
и средните предприятия беше отворена процедура и за големи предприятия с бюджет 50 млн. евро. До края на годината
според индикативната годишна работна програма ще бъдат отпуснати също 4 млн. евро на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие. Извън тези процедури свободният ресурс, който остава по тази приоритетна ос, е в размер на 90.1
млн. лв. "Именно от този бюджет и от остатъчния финансов ресурс, генериран от издадени решения за отказ и неусвоени
средства, ще бъдат взети средствата за допълнително увеличаване на бюджета по процедурата", уточниха от
икономическото министерство.
Оттам добавиха още, че управляващият орган на програмата, който е под шапката на ведомството, планира да обяви още
една процедура за енергийна ефективност за малки и средни предприятия до края на програмния период. Бюджетът за
нея ще бъде сформиран от остатъчния ресурс след настоящото наддоговаряне и спестяванията (корекциите) от
изпълнението на сключените договори.
Добро решение
Според Министерството на икономиката с увеличаването на бюджета по тази процедура се гарантира в оптимална степен
постигането на етапните цели по ос 3 на ОПИК, които предвиждат към 2018 г. да има 133.8 млн. лв. сертифицирани средства
и 185 предприятия, получаващи подкрепа. "Налице са достатъчно на брой качествени проектни предложения, които да
бъдат финансирани, както и остатъчен финансов ресурс", казаха от там и добавиха, че оценката на проектните
предложения по процедурата е била извършена по максимално обективни критерии. "В основата й бяха данните от
енергийни одити, върху които бе извършен контрол от страна на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, както и данни
от финансовите отчети на кандидатите за последните 3 приключили финансови години", посочиха от министерството.
Консултантите също смятат решението за разумно и правилно. "То показва желание за усвояване на средствата за
програмния период и за подкрепа на динамичните компании в България. Проектните предложения са с много високи
оценки, с много високи бизнес показатели. Тези предприятия са активните мотори на икономиката", посочи Димитър
Манов, управител на консултантската агенция Cibola. "С всяка следваща покана Министерството на икономиката успява да
настрои филтъра все по-успешно", добави той.
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В. Стандарт
√ Българите спестиха 2,5 млрд. за година
Гражданите спестиха над 2,5 млрд. лв. за година и в края на септември депозитите им в банките достигат 46,407 млрд. лв.,
сочат данните на БНБ. Като същата сума от 2,5 млрд. лв. са добавили към сметките си в банките в рамките на година и
фирмите.
Част от своите спестявания обаче са изтеглили финансовите предприятия като пенсионни и застрахователни компании.
Причина за това са твърде ниските лихви по влоговете като все по-голяма част от средствата на финансовите компании се
инвестират в акции чрез фондовите борси зад граница. В резултат общата сума на депозитите в банките нараства за година
с 6,8%, или с 4,52 млрд. лв. и в края на септември достига 70,9 млрд. лв.
При кредитите обаче ситуацията е малко по-различна. В рамките на година те се увеличават с доста по-бавни темпове само с 4,9%, или с 2,46 млрд. лв. като в края на септември общата стойност на отпуснатите заеми от банките е 52,814 млрд.
лв.
В резултат на нарастването на депозитите с по-бързи темпове от кредитите, парите в банките стават все повече, което е
предпоставка падането на лихвите да продължи. Като при взимането на кредити гражданите са по-активни от бизнеса. В
рамките на година заемите за гражданите се увеличават с над 1 млрд. лв., или с 5,9% и достигат 19,5 млрд. лв. А заемите
за нефинансовите предприятия нарастват с 936 млн. лв., или само с 3,1% и в края на септември са на стойност 31,374 млрд.
лв.
Само в рамките на месец септември тенденцията за трупане на пари в банките продължава, като депозитите са нараснали
с над 520 млн. лв. А кредитите са се увеличили за месец с по-малко от 300 млн. лв.
В. Сега
√ Започва обществено обсъждане за магистрала от Русе до Велико Търново
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за планираната автомагистрала от Русе до Велико
Търново е готов. Това съобщиха вчера от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Докладът е публикуван на интернет
страницата на агенцията. Предстои общественото му обсъждане, което ще се проведе в края на следващия месец.
Според инвестиционното предложение магистралата е с приблизителна дължина от 133 км. Началото на проекта е на 3 км
източно от Дунав мост край Русе, а краят е след град Дебелец. Проучени са няколко варианта, като всички те са извън
трасето на съществуващия път. Това е един от най-силно натоварените пътни участъци в страната. Той поема голяма част
от транзитния поток от тирове от Турция. При Бяла в него се включва и потокът от София и Плевен. Затова и пътят Русе Бяла отдавна се превърна в един от най-смъртоносните в страната. За построяването на четирилентов скоростен път или
магистрала се говори от години, но досега нищо не бе направено.
Сега обсъжданият проект е разделен на три части: Русе - Бяла (от 0+400 до км 40+357), обход на гр. Бяла (от км 40+357 до
км 76+200) и Бяла - Велико Търново (от км 76+200 до км 133+500). Реално трафикът ще бъде изведен извън населените
места.
Общественото обсъждане на доклада е насрочено между 28 ноември и 1 декември. Ще бъдат проведени общо 10 срещи
в населените места, през които ще преминава трасето на автомагистралата. На 28 ноември е дискусията в общините
Павликени, Горна Оряховица и Велико Търново, а на 29 ноември в Полски Тръмбеш, Ценово и Бяла. На 30 ноември
докладът ще бъде представен пред жителите на общините Борово, Две могили и Иваново. На 1 декември е обсъждането
в община Русе.
Засега не се говори за конкретни срокове за строителството, както и за евентуални източници на финансиране.
Econ.bg
√ До месец ще е готова новата жилищна стратегия на България до 2030 г.
Стратегията ще включва и целите на държавната жилищна политика, средствата за постигането им и
отговорностите на заинтересованите страни
До края на ноември Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще е готово с новата Национална
жилищна стратегия до 2030 г. На базата на анализ и проучвания за състоянието и потребностите, ще бъде разработен нов
модел на българската жилищна система, в който да се намери решение на проблемите с остарелия и неподдържан
жилищен фонд, риска от конструктивни проблеми в част от сградите, високата енергоемкост, ниския комфорт и
нездравословните условия на обитаване. Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството
Валентин Йовев вчера, цитиран от пресцентъра на ведомството.
Стратегията ще включва и целите на държавната жилищна политика, средствата за постигането им и отговорностите на
заинтересованите страни – гражданите, държавата, общините, частния и неправителствения сектори.
До пет години трябва да бъде готова окончателно кадастралната карта на цялата страна и това е един от приоритетите в
работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, увери зам.-министърът.
Работи се усилено по преобразуването на картите на възстановената собственост и на земеразделителните планове на
кадастрални карти, предстои изчистването на т.нар. явни и фактически грешки, които са най-много в линейните обекти в
зоните около урбанизираните територии, където граничат със земеделските земи, поясни министърът.
По думите му, сред основните задачи в тази насока е и надграждането на кадастралните карти със специализирани карти
за редица територии в страната, като например за свлачищните райони. "Такива са картите по черноморското крайбрежие,
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които вече направихме, каза Йовев и подчерта, че със специализираните карти гражданите ще имат достъп до повече
допълнителна информация.
Finance.bg
√ Потреблението на ток се е увеличило с 5%
Потреблението на електроенергия в периода от 1 януари до 22 октомври 2017 г. се е повишило с 5.02 на сто в сравнение
със същия период на миналата година.
Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор. Цифрите сочат, че от началото на годината
до 22 октомври са изразходвани 31 531 235 мегаватчаса електроенергия, докато за аналогичния период на 2016 г. са
консумирани 30 025 381 мегаватчаса.
Данните на ЕСО показват, че с 1,80 на сто се е повишило и производството на електроенергия. От 1 януари тази година до
22 октомври са били произведени 35 981 238 мегаватчаса ток, в сравнение с 35 345 383 мегаватчаса за аналогичния период
на 2016 г.
Статистиката показва, че се отчита сериозен растеж на произведения ток от централите на биомаса, присъединени към
преносната мрежа. От началото на годината до 22 октомври, в сравнение със същия период на миналата година,
производството на електроенергия от този вид централи е нараснало с 62.89 на сто. В разпределителните мрежи тяхното
участие се е увеличило с 2.43 на сто.
С 12.81 повече е участието на възобновяемите енергийни източници в преносната мрежа, докато в разпределителните
мрежи ръстът е с 3.54 на сто, информира pik.bg.
Данните от ЕСО показват още, че за сравнявания период с 29.03 на сто по-малко е токът, произведен от
водноелектрическите централи.
Dnes.dir.bg
√ За 2/3 от републиканската пътна мрежа ще се плаща ТОЛ-такса
Предвижа се пътищата, които ще попаднат в обхвата на тол таксите, да не са повече от 2/3 от републиканската пътна мрежа.
Който натоварва повече пътната мрежа, той ще плаща повече, каза министърът на регионалното развитие Николай Нанков
пред БНТ.
Има избран изпълнител за тол системата, има срокове, които ще се опитаме да спазим. Процедурата ще приключи найвероятно в следващите седмици, добави Нанков.
Миналата седмица стана ясно, че двама от участниците в поръчката за ТОЛ-таксата са обжалвали решението на АПИ.
Предварително изпълнение ще поискаме за тол системата, важен ни е всеки ден за въвеждането й, ще заведем дело срещу
жалбоподателите, които злоупотребяваха, за да саботират кампанията, каза Нанков.
Той обясни, че леките автомобили няма да усетят въвеждане на тол таксите, по-силно ще го усетят тежкотоварните. А
приходите от тол системата ще се разходват за поддръжка на пътната инфраструктура и за строежа на нови скоростни
отсечки от републиканската пътна мрежа, открои регионалният министър.
Всички тунелни тръби ще бъдат ремонтирани, каза още Николай Нанков.
Имаше повишена задименост в тунел "Витиня", но зачестихме завъртането на вентилаторите, които са на ръчно
управление заради ремонта на тръбата в посока София, обясни министърът.
В. Банкерь
√ Евродепутатите искат забрана на опасни за здравето хербициди
Европейският парламент подкрепи пълната забрана на хербицидите на основата на глифозат до декември 2022 г. и
незабавното ограничение на употребата на веществото. Глифозатът (или глифосат, N-(фосфонометил)-глицин, C3H8NO5P)
е неселективен системен хербицид, използван за борба с плевелите, особено с многогодишните. Сред хербицидите заема
първо място в света по производство.
ЕП се противопоставя на предложението на Европейската комисия за подновяване на спорния лиценз на хербицидите за
период от 10 години. Вместо това, според евродепутатите, ЕС трябва да изготви планове за постепенно премахване на
веществото, като се започне от пълна забрана на употребата в домакинството, както и забрана за употреба в земеделието,
когато биологичните алтернативи (т.е. „интегрирани системи за борба с вредителите“) вършат работа за борба с плевелите.
Целта на евродепутатите е глифозатът да бъде напълно забранен в ЕС до 15 декември 2022 г.
Тревоги относно научните оценки на веществото
Оценката на риска, направена от ЕС, преди подновяването на лиценза на веществото, беше противоречива. Агенцията на
ООН, отговаряща за изследването на рака и Агенциите по безопасността на храната и химикалите, стигнаха до различни
заключения относно безопасността му.
Освен това публикуването на така наречените „Документи на Монсанто“, вътрешни документи на компанията, която
притежава и произвежда Раундъп®, чието главно активно вещество е глифозатът, предизвика съмнения за достоверността
на някои от научните трудове, използвани в оценката, направена от ЕС, относно безопасността на глифозата.
Според евродепутатите процедурата по одобрение от ЕС, включително научната оценка на веществата, трябва да се
основава само на публикувани, рецензирани и независими проучвания, изготвени от компетентни публични органи.
Агенциите на ЕС трябва бъдат усъвършенствани, за да могат да работят по този начин.
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През март 2015 г. Международната агенция за изучаване на рака към Световната здравна организация, основавайки се на
публикувани данни от епидемиологични и експериментални изследвания, обнародва заключение, в което се съдържа
изводът, че глифозатът е „възможен канцероген за човека“ (категория на опасност „2А“). В заключението се отбелязва, че
има данни за повишено ниво на развитие на неходжкинови лимфоми при работещи с глифозат.
През ноември 2015 г. Европейският орган за безопасност на храните публикува доклад, в който заключава, че „веществото
едва ли е геннотоксично и също едва ли представлява канцерогенна опасност за човека“. В доклада е отбелязано, че е
възможно да съществуват канцерогенни препарати, съдържащи глифозат, обаче изследванията на самия глифозат не
показват канцерогенен ефект.
През март 2017 г. Комитетът по оценка на риска към Европейската агенция за химични реагенти (European chemicals
agency), след анализ на наличната научна информация, стига до извода, че глифозатът е химично вещество, способно да
предизвика сериозно увреждане на очите, и също че глифозатът е токсичен за водните организми, но съществуващите
научни свидетелства не позволяват да се признае глифозатът за карцероген, мутаген или вещество, токсично за половата
система.
Money.bg
√ Paзнoпocoчнa динaмиĸa нa пeтpoлнитe цeни. Heoчaĸвaн pъcт нa зaпacитe в CAЩ
Eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи пeтpoл в cpядa ce тъpгyвaт paзнoпocoчнo, нa фoнa нa дaннитe зa нeoчaĸвaн pъcт нa зaпacитe в
CAЩ и ĸoмeнтapитe oĸoлo изпълнeниeтo и бъдeщeтo нa cдeлĸaтa OΠEK"+ зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa.
Cyтpинтa дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt пocĸъпвaт c 0,12% - дo 58,40 дoлapa зa бapeл. B cъщoтo вpeмe цeнaтa нa
aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз нoeмвpи нaмaлявa c 0,11% - дo 52,41 дoлapa зa бapeл.
Инвecтитopитe ce пoвлияxa oт cтaтиcтиĸaтa нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo пeтpoлa (АРІ) зa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ.
Cпopeд тяx пpeз минaлaтa ceдмицa тe ca ce yвeличил c 519 xиляди бapeлa, дo oбщ oбeм oт 457 милиoнa бapeлa. Зaпacитe
oт бeнзин, oбaчe, ca ce cъĸpaтили c 4,949 милиoнa бapeлa.
Πo-ĸъcнo в cpядa щe излeзe oфициaлнaтa инфopмaция нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe. Eĸcпepти
пpoгнoзиpaт, чe тe ca ce нaмaлили пpeз минaлaтa ceдмицa c 2,578 милиoнa бapeлa.
Πoддpъжĸa нa пeтpoлнитe цeни и пaзapa дaвaт ĸoмeнтapитe пo пoвoд пaĸтa OΠEK+. Bъв втopниĸ миниcтъpът нa
eнepгeтиĸaтa нa Cayдитcĸa Apaбия Xaлид Aл Фaлиx в ĸyлoapитe нa фopyмa Futurе Іnvеѕtmеnt Іnіtіаtіvе зaяви, чe cтpaнитe oт
ĸapтeлa и извън нeгo, ĸoитo yчacтвaт в cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa, щe нaпpaвят вcичĸo нeoбxoдимo, зa дa
ce пocтигнe цeлeвoтo нивo нa cвeтoвнитe зaпacи и дa ce бaлaнcиpa пeтpoлния пaзap.
Eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи пeтpoл в cpядa ce тъpгyвaт paзнoпocoчнo, нa фoнa нa дaннитe зa нeoчaĸвaн pъcт нa зaпacитe в
CAЩ и ĸoмeнтapитe oĸoлo изпълнeниeтo и бъдeщeтo нa cдeлĸaтa OΠEK"+ зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa.
Cyтpинтa дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt пocĸъпвaт c 0,12% - дo 58,40 дoлapa зa бapeл. B cъщoтo вpeмe цeнaтa нa
aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз нoeмвpи нaмaлявa c 0,11% - дo 52,41 дoлapa зa бapeл.
Инвecтитopитe ce пoвлияxa oт cтaтиcтиĸaтa нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo пeтpoлa (АРІ) зa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ.
Cпopeд тяx пpeз минaлaтa ceдмицa тe ca ce yвeличил c 519 xиляди бapeлa, дo oбщ oбeм oт 457 милиoнa бapeлa. Зaпacитe
oт бeнзин, oбaчe, ca ce cъĸpaтили c 4,949 милиoнa бapeлa.
Πo-ĸъcнo в cpядa щe излeзe oфициaлнaтa инфopмaция нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe. Eĸcпepти
пpoгнoзиpaт, чe тe ca ce нaмaлили пpeз минaлaтa ceдмицa c 2,578 милиoнa бapeлa.
Πoддpъжĸa нa пeтpoлнитe цeни и пaзapa дaвaт ĸoмeнтapитe пo пoвoд пaĸтa OΠEK+. Bъв втopниĸ миниcтъpът нa
eнepгeтиĸaтa нa Cayдитcĸa Apaбия Xaлид Aл Фaлиx в ĸyлoapитe нa фopyмa Futurе Іnvеѕtmеnt Іnіtіаtіvе зaяви, чe cтpaнитe oт
ĸapтeлa и извън нeгo, ĸoитo yчacтвaт в cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa, щe нaпpaвят вcичĸo нeoбxoдимo, зa дa
ce пocтигнe цeлeвoтo нивo нa cвeтoвнитe зaпacи и дa ce бaлaнcиpa пeтpoлния пaзap.
Profit.bg
√ Азиатските акции бележат ръст в сряда
Азиатските акции поскъпват днес, докато лихвите по щатските държавни облигации получиха подкрепа, след появилата се
информация, че републиканците в Сената клонят към избирането на Джон Тейлър за следващия председател на
Федералния резерв.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI изтри първоначалните си загуби и отчита ръст от 0.2%.
Японският индекс Nikkei бележеше повишение от 0.1% в края на сутрешната търговия и върви към ръст в безпрецедентната
17-а сесия, след като победата на коалицията на премиера Шиндзо Абе в изборите в неделя засили надеждите на
инвеститорите за продължаване на стимулите, което може да обезцени йената.
Китайският индекс на сините чипове CSI300 нарасна с 0.3%, докато индексът Shanghai Composite Index добави 0.1% в
ранната сесия.
Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъди с републиканци в Сената техните виждания относно избора на
следващия председател на Федералния резерв.
Според запознат източник, Тръмп се е осведомил поотделно за мнението на всеки от участвалите в срещата относно това
дали предпочитат икономиста от Станфордския университет Джон Тейлър или настоящия член на борда на управителите
на Фед Джером Пауъл. Повечето сенатори са посочили Тейлър.
Тейлър е считан за кандидат, който може да ускори темповете на вдигане на лихвите от страна на централната банка.
Вследствие на това лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации нарасна до най-високото си ниво от март насам.
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Лихвата по 10-годишните облигации бе на ниво от 2.417% в азиатската търговия днес, след като вчера затвори на 2.406%,
като преди това бе достигнала 2.428%.
Австралийският долар поевтиня с 0.6%, до 0.7727 щатски долара, докосвайки най-ниското си ниво от средата на юли, а
данните за потребителските цени накараха инвеститорите да ограничат очакванията си за по-нататъшно затягане на
паричната политика от страна на Централната банка на Австралия.
На Уолстрийт по-добри от очакваните резултати и прогнози на компании, като 3M и Caterpillar, също засилиха оптимизма
по отношение на състоянието на икономиката. Индексът Dow Jones вчера затвори на ново рекордно ниво.
Европейските акции записаха разнопосочно представяне вчера, преди утрешната среща на Европейската централна банка,
на която се очаква да има индикации за начало на ограничаване на паричните стимули.
Еврото бележи леко понижение за деня - до 1.1758 спрямо долара, докато доларовият индекс, който следи представянето
на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нараства с 0.2%, до 93.962 пункта.
Доларът остава без промяна на ниво от 113.89 спрямо йената, но се търгува недалеч от тримесечния връх от 114.10 йени,
докоснат в понеделник.
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