Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

БНР
√ Добрин Иванов: Новата евродиректива означава непосилна конкуренция за много от нашите фирми
Българските фирми ще изгубят международни пазари заради новата директива за дългосрочните командировки, заяви за
„Хоризонт“ изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.
По думите му, вече компаниите няма да могат да предлагат конкурентни цени спрямо европейските фирми, защото
командировките на работници от България в чужбина ще оскъпи изключително много цената на предоставяните услуги.
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
Дарик радио
√ Добрин Иванов: Бюджет 2018 е изпълним и очакван
Според АИКБ бюджета за догодина е изпълним, реален и очаква, без изненади. Това заяви изпълнителният директор на
Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов в ефира на „Кой говори“ по Дарик радио. Според него
предвиденият ръст от 3,9%, който е заложен в Бюджет 2018, е съизмерим с прогнозния ръст за тази година, който ще бъде
около 4%.
„Средносрочната бюджетна прогноза предвижда този ръст да бъде същия и през 2019 година“, допълни господин Иванов.
Според него този ръст е постижимият, като се има предвид нивото на българската икономика.
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
Блиц
√ Добрин Иванов: Лекарите, които дават фалшиви болнични, трябва да бъдат санкционирани
„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 ефира на "Канал3" 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”.
News.bg
√ Премахването на заведенията от плажовете е икономически риск, предупреждава бизнесът
Намеренията за премахване от плажовете на преместваемите търговски обекти ще създаде неоправдан икономически
риск. Това опасение изразиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод подготвяната промяна
на правилата за стопанисване на морските плажове в страната.
Преместваемите магазини и заведения работят на пазарен принцип в условията на конкуренция помежду си. Единствената
логика за съществуването им е, че към тях има търсене от страна на туристите.
Липсата на обекти за храни и напитки там, където са туристите, може да предостави възможност на фирми и физически
лица от сивия сектор да предлагат на плажа нерегламентирани храни и напитки, предупреждават от бизнеса.
Чуждестранните и българските гости, в чиито туристически пакети няма включено изхранване, ще внасят и консумират на
плажа храни и напитки, закупени другаде. Това ще ни върне в годините далеч преди 21 век, предупреждават от АИКБ.
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Според тях това ще се отрази и на конгресния и голф туризма, които привличат в страната ни най-висок клас чуждестранни
гости.
Според работодателската организация инициирането на подобни промени трябва да се консултира с представители на
бизнеса. Възможно е да се закрият хиляди обекти, което ще намали 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 устойчивата тенденция за 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.
От Асоциацията на индустриалците предлагат решение на проблема с недобрата визия на обектите на някои места може
да бъде открито чрез въвеждане на типови модули с единна архитектура и/или цветове, а не с тотална забрана на нужни
на туристите обекти.
В. Сега
√ АИКБ е против махането на заведенията от плажовете
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) се обяви против премахването на преместваемите обекти от плажовете. В
писмо до министъра на туризма Николина Ангелкова асоциацията изразява безпокойство от подготвяната сериозна
промяна в правилата, определящи стопанисването на морските плажове.
"Преместваемите магазини и заведения работят на пазарен принцип в условията на конкуренция помежду си 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", пишат от АИКБ.
Според членовете на асоциацията 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, пише още в писмото.
От АИКБ подчертават, че промените не са консултирани с бизнеса и че закриването на хиляди обекти през летния сезон
ще лиши от препитание значителен брой хора. 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, завършва писмото.
В. Стандарт
√ Бизнесът си иска капанчетата на плажа
Бизнесът се обяви против намеренията на Министерството на туризма за премахване от всички плажове на
преместваемите обекти. Това става ясно от писмо на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) до
министъра на туризма Николина Ангелкова.
Преместваемите магазини и заведения работят, защото към тях има търсене от туристите. Намеренията за премахване от
всички плажове на преместваемите обекти с изключение на тези за спортни дейности, ще създаде проблеми, смятат от
Асоциацията. Работодателите виждат риск от предлагане на плажа на нерегламентирани храни и напитки от фирми от
сивия сектор. Има вероятност и туристите да внасят и консумират на плажа храни и напитки, закупени другаде.
Според АИКБ решение на проблема с недобрата визия на обектите на някои места може да бъде търсено чрез въвеждане
на типови модули с единна архитектура и цветове, а не с тотална забрана на нужни на туристите обекти.
В. Дума
√ Работодатели са против махането на преместваемите обекти от плажовете
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) възразяват срещу премахването на преместваемите обекти
върху плажовете, каквото намерение има Министерството на туризма. 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, пишат в отворено писмо
до ресорното министерство от АИКБ. В него е отбелязано, че нейни членове са над 10 хил. компании, осигуряващи работа
на над 500 хил. души.
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, заявяват от
организацията. Според тях 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, купени
другаде, което ще ни върне в годините далеч преди 21 век.
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От АИКБ смятат, че всичко това ще навреди на образа на България като туристическа дестинация и ще обезсмисли усилията
в последните години за развитие на съвременни видове туризъм като конгресния и голф туризъм, които привличат в
страната най-висок клас чуждестранни гости. Според организацията 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 цветове, а не с тотална забрана на нужни на туристите обекти.
Econ.bg
√ Работодатели възразиха срещу махането на търговските обекти от плажовете
В отвореното писмо на АИКБ се посочва, че нейни членове са над 10 хил. компании, осигуряващи работа на над 500 хил.
души
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) възразява срещу премахването на преместваемите обекти върху
плажовете, каквото намерение има Министерството на туризма.
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. Това пишат в отворено писмо до ресорното министерство от асоциацията. В
него се посочва, че нейни членове са над 10 хил. компании, осигуряващи работа на над 500 хил. души.
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, допълват от
асоциацията.
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, купени другаде, което ще
ни върне в годините далеч преди 21 век, смятат в асоциацията.
Според тях 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
туризма, които привличат в страната най-висок клас чуждестранни гости.
В писмото се допълва още, че подобни промени следва да бъдат консултирани с бизнеса.

Важни обществено-икономически и политически теми

EconomyNews
√ България получава €2 млрд. за 2018
Над 2 милиарда евро ще получи страната ни догодина от бюджета на ЕС. Това стана ясно, след като Европейският
парламент одобри бюджета на съюза за 2018 година. Бюджетът предвижда инвестиции в проучвания, научна дейност,
инфраструктура, заетост и борба с младежката безработица, както и плащания към земеделските производители.
Eвродепутатът Андрей Новаков, който участва в преговорния екип, оцени средствата, които страната ни ще получи:
За България, този бюджет означава много. От една страна, предвидените междинни плащания са почти 800 милиона директни плащания към фермерите. От друга, почти 800 милиона са предвидени за градско развитие и инфраструктура.
Почти 380 милиона са насочени към развитие на селските региони. 185 милиона са за заетост. Това ще бъде глътка въздух
за България и ще подкрепи икономическия ръст и развитието.
Според еврокомисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер, ЕС трябва да направи всичко възможно, за да
засили българската конкурентноспособност:
Този бюджет - за 2018 - ще направи много за стабилизирането на Европа. Да вземем за пример кохезионните фондове. С
тези милиарди от европейския бюджет съфинансираме инвестиции в инфраструктурата, сградите,
конкурентноспособността, главно в селските райони и в страни като България. България е нова страна-член, БВП на човек
е около 6500 евро. За сравнение в Люксембург той е 90 хиляди, в Германия - 40 хиляди, а средният БВП на човек в
Европейския съюз е 30 хиляди евро. Трябва да направим всичко възможно, за да засилим българската
конкурентноспособност, българския БВП чрез инвестиции в инфраструктура.
Investor.bg
√ Парламентът прие антикорупционния закон на кабинета на първо четене
Законопроектът на БСП беше отхвърлен, след като получи подкрепата само на левите депутати
Нов антикорупционен орган ще има и неговият ръководител ще се избира от парламента. Това решиха народните
избраници, като приеха законопроекта на правителството за борба с корупцията на първо четене.
Законопроектът, внесен от БСП, получи подкрепата само на червените депутати и на един от "Воля", и така и няма да види
бял свят.
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Текстовете и разминаванията между проектите на управляващи и опозиция станаха повод за скандали и остри реплики
през последните месеци.
От ГЕРБ категорично настояваха шефът на новия орган да се избира от парламента, докато БСП искаше той да бъде посочен
от президента. Държавният глава Румен Радев също даде заявка, че е готов да се нагърби с тази отговорност. Той свика и
заседание на Консултативния съвет по национална сигурност по темата за нуждата от законодателни мерки, с които да се
сложи край на практиката с даването на рушвети на хора от високите етажи на властта, но и на "Дондуков" 2 политиците
не постигнаха консенсус.
Партиите имаха разминавания и относно функциите на новия орган.
Според БСП те трябва да са разследващи, а според ГЕРБ – по-скоро констативни и с възможност за налагане на
административни санкции.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова обвини управляващите, че явно не са узрели до мисълта, че корупцията така се е
разпространила, че вече е заплаха за националната сигурност. Тя припомни, че по време на кабинета "Борисов" 2 беше
приета национална стратегия за борба с корупцията, която определи като много добър документ, отразяващ препоръките
на ЕК и план за изпълнението им.
"В него пише, че противодействието на корупцията страда от липсата на обособена структура с ясен фокус на
разследването. Сега ние предлагаме орган, който да разследва и хората в него да не са зависими от парламента, странно
е, че БСП в изпълнение на стратегия на ГЕРБ и премиер Борисов, внася законопроект, който я потвърждава, а ГЕРБ сега
внася закон, който няма нищо общо. Вие искате борба с корупцията само на книга, вашият законопроект не е борба с
корупцията, а прикриване", заяви Нинова.
Правосъдният министър Цецка Цачева пък от своя страна обвини Нинова, че използва подбрани цитати от стратегията, а в
цялост именно проектът на ГЕРБ я отразявал.
Депутатът от левицата Крум Зарков също се опита да убеди мнозинството, че борбата с корупцията не дава нужните
резултати като една от главната причина за това са необективните и недостатъчно на брой разследвания на това сложно
престъпление. Така че новият орган трябва да има оперативен и разследващ потенциал, а служителите му е нужно да са
със статут, приравнен на тези от ДАНС, смята той.
Зарков защити и искането на своите съпартийци шефът на антикорупционното звено да се назначава от държавния глава
с обстоятелството, че президентът винаги се избира демократично и по Конституция има обединителна функция. Ако
държавният глава назначава ръководителя на новия орган, това би било гаранция, че няма да е подчинен на една партия
или мнозинство в парламента.
Макар от Обединени патриоти да имаха резерви и към проекта на управляващите, и към този на опозицията, в крайна
сметка подкрепиха правителственото предложение.
Явор Нотев обясни, че и в двата проекта не са определени лицата, които са рисков контингент, но пък в същото време
работи и клишето, че който не подкрепи поне единият от двата закона е "за" корупцията. Все пак той даде заявка, че преди
окончателното приемане на закона от Обединени патриоти ще направят предложения за прецизиране на текстовете.
От ДПС също имаха възражения за някои от разпоредбите в проекта на правителството.
Според Хамид Хамид ставало дума за криворазбрана защита, което пък водило до риск от използването на закона за
политическа бухалка. Той посочи като пример разпоредбата на текст от закона, според която този, който подаде сигнал,
не носи отговорност. "Един сигнал може да навреди на някой друг, да унищожи нечии съдби и да не носи никаква
отговорност, как е възможно това?", риторично попита Хамид. "Ако е от незнание, ще го оправим, но ако е умишлено, кой
се е подготвил със сигналисти, които ще подават доноси срещу всякакви лица", коментира още той.
Правосъдният министър Цецка Цачева обаче го увери, че за умишлено клеветене последици винаги има. "Лице, което е
подало сигнал за корупция или за конфликт на интереси не може да носи отговорност и да търпи други неблагоприятни
последици само на това основание, но ако се окаже, че в информацията, която подава има умисъл за клевета и обида,
може да бъде преследвано по Наказателния кодекс", обясни тя. Според нея по този начин се създават условия да се
подават сигнали по обективни причини.
Депутатите от "Воля", също както и тези от БСП, не подкрепиха проекта на кабинета.
Лидерът на политическата сила Веселин Марешки разкритикува мнозинството, а и опозицията, че обвиняват главния
прокурор и разследващите, че не си вършат работата като искат да се създаде нов антикорупционен орган.
"Как ще се борим с картелите, когато се оказва, че някои са на заплати при същите тези картели. Говоренето за корупция
по високите етажи на властта означава, че всички сме убедени, че има корупция и сега остана някой да излезе и да каже
кои са тези, срещу които ще подадем сигналите и да очакваме кой ще бъде наказан и кой покрит", коментира той.
Expert.bg
√ Корпоративното кредитиране се оживи през септември
Нарастването на депозитите продължава и през септември, а в корпоративното кредитиране се наблюдава отчетливо
оживление, сочат данни на Българската народна банка (БНБ).
Годишният им темп на увеличение на корпоративните заеми е бил 3.1% (при 2.8% годишно нарастване през август и юли).
Ръстът на годишна база при жилищните кредити през септември е било с 5.8% до 9.269 млрд. лв. За сравнение - през август
и юли имаше задържане на ръста на 5.4%. Заемите за потребление нарастват годишно с 5.7% през септември до 7.737
млрд. лв. През предходните два месеца те имаха леко увеличение на темпа, което се запазва и сега.
Общият годишен ръст при заемите за домакинствата е бил 5.9% през септември до 19.509 млрд. лв.
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Очакванията са да продължи тенденцията на ускоряване на годишния растеж при кредитите, като благоприятстващите
фактори са продължаващо подобряване на икономическата активност и ниските лихвени проценти по кредитите.
Продължава намалението на лошите и преструктурираните кредити, показват данните на БНБ. Общият им обем към края
на септември е 7.245 млрд. лв. На годишна база се понижават за пети пореден месец с двуцифрен темп. Към края на
миналия месец той е 11.81%. Делът им в кредитния портфейл се свива до 14.6%.
С половин процентен пункт по-висок годишен темп на нарастване имат депозитите на домакинствата през септември в
сравнение с този от август и юли, когато растежът на депозитите на домакинствата показа задържане на годишния темп
около достигнатия (съответно 5.4% и 5.3%). През миналия месец те са се увеличили с 5.9% до 46.407 млрд. лв.
Econ.bg
√ Борисов: България е привлекателна дестинация за корейски инвестиции
Това каза премиерът Бойко Борисов по време на съвместна пресконференция с министър-председателя на Република
Корея Ли Нак-Йон
Надявам се днес да поставим едно ново начало. Приех любезната покана на колегата да посетя Република Корея и той
както отбеляза има смисъл, ако подпишем големи договори. Това каза премиерът Бойко Борисов по време на съвместна
пресконференция с министър-председателя на Република Корея Ли Нак-Йон, предаде БГНЕС.
Двамата правителствени ръководители са обсъдили възможностите между двете страни за задълбочаване на
двустранното сътрудничество в областта на търговията, инвестициите и иновациите.
Борисов отбеляза, че Република Корея е водеща в автомобилостроенето и предстои бум в развитието на
киберавтомобили. Според него страната ни е изключително привлекателно място за голям завод за кибер и
електромобили. Същото важи и за нашите ИТ паркове в сферата на технологиите, каза още премиерът.
Истински се надявам регионът, от който идвате да се успокои, защото целият свят се безпокой, включително и в ЕС имаше
съвет за Северна Корея, обърна се Борисов към госта си.
Според българския министър-председател страната ни може успешно да си сътрудничи с Южна Корея и в други сфери като
корабостроенето и енергетиката. „Има много какво да си говорим, но нека, както и помолих в началото на нашата среща,
да се съсредоточим върху двете теми - ИТ и автомобилостроенето и киберавтомобили”, заяви Борисов.
News.bg
√ От "Росатом" са готови да работят за АЕЦ "Белене"
От "Росатом" потвърдиха готовността си да работят по проекта "Белене". Това стана ясно от думите на директора на
европейската част на компанията Вадим Титов, който участва в конференция за устойчивостта на атомната енергия в
България, съобщи БНР.
Титов припомни, че "Росатом" имат различни договори с България, свързани с АЕЦ "Козлодуй" - като доставка на гориво и
работата по удължаване на живота на 5-и и 6-и блок.
Той е категоричен, че руската компания би участвала и в проекта "Белене", като се вземат предвид настоящите отлични
отношения, допълни той.
Според Вадим Титов, атомната енергия има много добро бъдеще. Според него увеличаване на броя на възобновяемите
енергийни източници (ВЕИ-та) не означава по-голяма ефективност. То би увеличило допълнителните разходи за
потребителите, но ВЕИ не трябва да бъдат изключвани от енергийния микс.
Делът на възобновяемите източници - вятърни и слънчеви, не трябва да надвишава 40%, защото в противен случай не
може да се гарантира устойчивост на енергийната система, каза Вадим Титов от "Росатом". Той се позова на доклад на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Припомняме, на 11 октомври енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че България трябва да подпише с Русия
нов договор за оборудването на АЕЦ "Белене", но не бяха споменати конкретни параметри на подобно споразумение.
Според Теменужка Петкова не се изключва възможността Русия да бъде привлечена за инвеститор в централата, чието
строителство беше замразено през 2013 г. Конкретни преговори по този въпрос не са водени.
Същият ден премиерът Бойко Борисов се срещна с представители на руската държавна компания "Росатом".
Капитал
√ Над 450 млн. лв. за градско развитие и туризъм
Фондът на фондовете търси мениджъри на три градски фонда - в Южна, Северна България и в София
Най-голямата процедура за заемно финансиране по европейски програми бе отворена тази седмица. Общо 353.3 млн. лв.
ще бъдат дадени на финансови посредници, най-вероятно банки, за да стигнат до крайни получатели в цяла България.
Процедурата се движи от държавния Фонд на фондовете (ФнФ), който е дал срок до 29 декември на желаещите да участват
в процедурата да заявят кандидатурите си. Заедно с ресурса, който победителите ще добавят, сумата за проекти набъбва
до поне 457 млн. лв.
Парите са част от програма "Региони в растеж", но се управляват от ФнФ, които са под шапката на финансовото
министерство и контролират всички пари за финансови инструменти в този период. Те ще бъдат разделени в три фонда Южна, Северна България и София. Всеки един от тях ще има за цел да кредитира проекти за градско развитие и енергийна
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ефективност в 39-те най-големи града в страната, както и туристически проекти навсякъде. Кредитите ще бъдат с облекчени
лихвени условия, с гратисен период до 36 месеца и със срок на погасяване до 20 години.
Това е най-големият инструмент в този период, който трябва да стимулира публично-частното партньорство и да задвижи
инвестициите на общинско ниво.
Кой ще управлява парите
От документацията за поръчката, публикувана на сайта на ФнФ, става ясно, че се очаква да кандидатстват кредитни и
финансови институции, регистрирани като такива в БНБ. В тази група влизат банки, лизингови дружества и др. Те ще трябва
да предоставят минимум 10% собствени средства и минимум 30% частни средства (свои или комбинирани с други) и да
имат опит в управлението на финансови инструменти, каквито вече имат почти всички банки в страната. Изискване е също
в последните 5 години кандидатът да е раздал такъв тип кредити и лизинг в размер поне колкото е обемът на поръчката,
за която кандидатства.
След подаването на първоначални оферти до 29 декември възложителят ще пресее кандидатите по допустимост и ще
пристъпи към искане на допълнителни оферти и към преговори. Финансовите критерии (т.е. каква ще е комисионата) са с
20% тежест, а техническите (опит, клонова мрежа, при каква лихва ще са заемите и т.н.) - с 80%.
Заради големината на продукта, както и заради възможността за пласиране сред общини и общински дружества се очаква
много банки да имат интерес към процедурата. Представител на една от големите банки в страната със солиден опит в
развитието на такива продукти потвърди, че са участвали в пазарните консултации и сега изучават условията. Според него,
както и според друг участник на пазара интерес ще има. Като стойност на поръчката са вписани очакваните възнаграждения
за всеки от управляващите на трите фонда, които възлизат общо на над 26 млн. лв. за следващите 6 години - до 2023 г.
Продуктът е подобен на вече действащите два фонда за градско развитие, които бяха създадени с общо над 160 млн. лв.
през миналия период по JESSICA и които се управляват съответно от държавния фонд ФЛАГ и от Societe Generale
Експресбанк. Те вече започнаха да връщат рециклирани средства, които ще инвестират наново. Наскоро ФнФ пое надзора
и над тези фондове.
За какво ще се ползват
Този път зоната на действие се разширява до 39-те основни града, които бяха избрани в "Региони в растеж" като допустими
за финансиране. Преди по JESSICA се финансираха само София и седемте най-големи града.
Сега ще могат да кандидатстват проекти за подобряване на градската среда, транспорта, спортна и културна
инфраструктура, както и всичко, което бъде преценено за допустимо в социален и икономически контекст за съответното
населено място. Ще могат да се финансират и проекти за саниране на еднофамилни сгради. Извън тези 39 града може да
кандидатстват всички останали с проекти, свързани с развитието на туризма и културното наследство на територията на
страната.
Допустими ще са инвестиционни кредити, оборотни кредити, свързани с инвестиционните, финансов лизинг и кредити за
физически лица. Максималният размер на проектите по градско развитие ще е 20 млн. евро, а по туристически проекти - 5
млн. евро. Всеки кандидат ще трябва да има собствено участие от поне 15%, като ако проектът е особено важен за
индикаторите на програмата, това участие може да падне до 5%. Лихвата се очаква да е поне наполовина на пазарната,
ако се съди по досегашния опит, но това ще зависи от всеки проект поотделно.
Основната разлика с предишния период е в процедурата по обществени поръчки, която този път ще определя избора.
JESSICA беше разпределена по правилата на Европейския инвестиционен фонд, което позволяваше повече гъвкавост. Един
от сигурните кандидати за мениджъри изрази опасение за сроковете. "При сегашните условия най-вероятният срок за
стартиране на фондовете при максимално изчистени и бързи процедури е средата на другата година - май - юни. В
условията е заложено, че до края на 2018 г. трябва да си раздал до 5% от парите и да има реални строителни или други
работи по проекти", констатира източникът.
Интересно ще е да се види какви проекти ще могат да получат финансиране по тези фондове. Досега кандидатите варираха
от кина "Арена" (които получиха финансиране в Плевен и Варна), бензиностанции на "Сакса" (също с одобрен проект в
Русе) до частни училища като "Св. Георги" в София и множество проекти за обновяване на болници. Сега обаче частна
образователна инфраструктура и всякаква здравна такава са изключени от допустимостта. Тъй като целите на програмата
са насочени към общините, е логично общински дружества да се възползват от нея, както и самите общини. Това обаче
също ще е сложно. Общините имат прагове за задълженията си, а много от тях имат вече разчети какви задължения ще
поемат за изпълнение на собствените си инвестиционни програми с еврофондове. Основната надежда е парите да
мобилизират частен интерес към партньорство с публични институции, било то като реконструкция и възобновяване на
сгради, транспортни проекти или спортна инфраструктура.
В. Банкерь
√ Кои документи отпадат от Закона за обществените поръчки?
Европейският парламент подкрепи пълната забрана на хербицидите на основата на глифозат до декември 2022 г. и
В процес на изготвяне са изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки и на други закони, които
предвиждат отпадането на някои удостоверителни документи за участие в процедури за обществени поръчки и за
кандидатстване за финансиране със средства от ЕС. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на Съвета за
административна реформа, чието първо заседание под негово председателство се проведе днес. Предвижда се също при
гладка процедура по разглеждане в Народното събрание до края на годината в сила да влезе и пакетът закони, свързан с
отпадането на свидетелството за съдимост и осигуряване на техническа възможност за предоставяне на служебни справки
за съдимост.
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Съветът разгледа доклада за извършване оценка на въздействието на нормативните актове за 2016 г. и направи преглед
на предприетите мерки за изпълнение на един от основните приоритети на правителството – намаляването на
административната тежест. Конкретните ангажименти до края на 2017 г. в изпълнение на този приоритет включват внасяне
за разглеждане от Народното събрание на пакети законопроекти, свързани с оптимизация на административните услуги,
намаляване на административната тежест, приемане на нормативните актове за премахване на изискването за
предоставяне на хартия на 12 удостоверения, посочени в решение №338 на Министерския съвет от 2017 г.
До края на годината Държавна агенция „Електронно управление“ ще изготви проект на Архитектурна рамка на
електронното управление и списък на административни услуги на централните администрации, които да бъдат
електронизирани. В рамките на този ангажимент ще бъде осигурена връзка между Централния компонент за служебен
обмен на данни и информация (RegiX) и регистъра „Булстат“.
Съветът за административна реформа определи Министерството на здравеопазването като една от пилотните
администрации за участие в проекта за споделени услуги, изпълняван от Световната банка. На заседанието беше
представен експертен доклад за най-честите нарушения на Закона за държавния служител, постигнато бе съгласие за
търсене на институционално решение за засилване на контрола в областта на държавната служба.
Moreto.net
√ 227 младежи на възраст до 29 години от Варна и областта са устроени в заетост през септември
227 младежи на възраст до 29 години и 82 продължително безработни лица от Варна и областта са устроени в заетост през
септември. Това съобщиха от Регионалната служба по заетостта във Варна за Moreto.net. На работа в област Варна през
септември са постъпили 1058 безработни лица, като на първичния пазар на труда работа са започнали 966 души. С
посредничеството на бюрата по труда от Варненска област 697 безработни са постъпили на работа на първичния трудов
пазар. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са
започнали 92 лица.
През септември в бюрата по труда от областта са заявени 958 работни места. На първичния пазар са обявени 737 работни
места. Типично за този период, преди началото на новата учебна година, най-много свободни позиции са обявени в
сферата на образованието. Общо 139 свободни работни места за учители са обявени през месеца в Дирекции „Бюро по
труда” от Варненска област. По-голям брой работни места са обявени и в секторите „Преработваща промишленост” и
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Административни и спомагателни дейности” и „Строителство”.
По насърчителни мерки са заявени 16 работни места. По програми за заетост са обявени 56 работни места, а по схеми на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 149 работни места.
В. Земя
√ Гроздето от реколта 2017 в топ 5 за 30 години
Виното ще е висококачествено без скок в цената
Гроздето от реколта 2017 е на изключително високо ниво, казва в интервю за БТА директорът на Изпълнителната агенция
по лозата и виното (ИАЛВ) Красимир Коев. Гроздоберът не е приключил и доста количества от местни сортове като Мавруд,
Рубин и Широка мелнишка не са прибрани. Има неприбрано грозде и от по-късните сортове като Каберне и Мерло. Според
Коев до момента е прибрано около 80 на сто от гроздето. „Като качество реколтата от тази година може би за последните
30 години е в топ 5 на най-добрите реколти. Тази година грозде има достатъчно, но не е с толкова налети гроздове и
натрупан сок, което се дължи на засушаването в пролетно-летния сезон. В началото на кампанията по прибиране пък
паднаха доста дъждове. Това малко ще намали количеството, но като качество е на изключително високо ниво“, казва той.
Прогнозите му са за висококачествено вино без скок в цената. Той допълва, че изкупните цени на гроздето са високи.
Продължава износът освен за Румъния и за Италия, която е голям потребител на българско грозде и от сорта Мускат
Отонел. Тази година Франция, Италия, Испания и Португалия имат драстичен спад в реколтата след пожари и наводнения.
В България се внася вино, но не и грозде винени сортове, уточни директорът на ИАЛВ.
Изнесеното вино през 2016 година е малко над 60 млн. литра. В сравнение с 2015 г. е с около 2 млн. повече и това е
тенденция за последните години. „За тази година прогнозата ми е, че изнесеното вино ще е с близо 3,5 млн. литра повече
от 2016 г. и това е на база на новите договори, които българските винарски компании сключиха с големите търговски
вериги“, допълва Коев.
Тази година българските винарни ще изкупят и преработят около 200 хил. тона грозде, което означава около 140 млн.
литра. Данните на Международната организация за лозята и виното за миналата година отредиха на България 22-ро място
в световната класация за производство на вино с 1,3 млн. хектолитра. В момента работят 263 български винарски
предприятия.
През 2018 г. България ще бъде домакин на Concours Mondial de Bruxelles, а Пловдив — световна столица на
високоалкохолните напитки, допълни директорът на ИАЛВ. България ще посрещне и Черноморския винен форум, който е
под патронажа на страните от ЧИС и традиционно домакин е Русия. В България има над 660 хил. дка лозя, като много от
тях са направени или реновирани по европейски програми. В подкрепа на сектора се очакват около 26 млн. евро годишно
до 2024 г.
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Sinor.bg
√ Силният ръст на износа на земеделски продукти и храни от ЕС се запазва
Износът на селскостопански продукти и храни от държавите-членки на Европейския съюз е продължил да нараства и през
август, като спрямо юли се е увеличил с 8%, достигайки 11,5 млрд. евро, съобщиха от пресцентъра на Европейската
комисия.
В абсолютни стойности спрямо август 2016 г. най-много са нараснали доставките за Русия (със 153 млн. евро) и САЩ (108
млн. евро). По този начин Русия отново си връща четвъртото място в подрежданет на външнотърговските партньори на ЕС
в областта на селскостопанската продукция и храните въпреки действащата забрана за внос на част от селскостопанските
продукти и храните от държавите-членки на общността, въведена още през август 2014 г.
Експертите отдават ръста на подобряването на икономическата ситуация в Русия и нарасналото търсене на европейски
вина, спиртни напитки и ликьори, шоколад и полуфабрикати.
При отделните продуктови категории зносът на вина и вермут от ЕС през август се е повишил със 130 млн. евро, а този на
мляко на прах – със 123 млн. евро.
Вносът на селскостопански продукти и храни в ЕС също е нараснал през август, но само с 4% спрямо същия месец на 2016
г. В резултат е отчетен излишък от 2,4 млрд. евро от търговията в сектора. Само по отношение на Русия за първите 8 месеца
на годината положителният търговски баланс е нараснал с 905 млн. евро спрямо същия период на миналата година,
достигайки 4,9 млрд. евро.
Money.bg
√ Петролът слабо поевтинява. Ръст на запасите и добива в САЩ
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи cлaбo ce пoнижaвaт в чeтвъpтъĸ, peaгиpaйĸи нa дaннитe зa yвeличaвaнe
нa cтoĸoвитe зaпacи oт cypoвинaтa в CAЩ.
Дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ cyтpинтa пoeвтинявaт cъc 7 цeнтa - дo $58,37 зa
бapeл. Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) cъщo cпaдa cъc 7 цeнтa - дo $52,11 зa
бapeл.
Cлeд тъpгoвcĸaтa cecия в cpядa цeнaтa нa Вrеnt ce пoĸaчи c 11 цeнтa (0,2%), дo $58,44 зa бapeл, a нa WТІ - cпaднa c 29 цeнтa
(0,6%), дo $52,18 зa бapeл.
Cтoĸoвитe зaпacи oт пeтpoл в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce пoĸaчили зa пъpви път oт пoвeчe oт мeceц нacaм - c 900
xиляди бapeлa. Aнaлизaтopитe oчaĸвaxa тяxнoтo пoнижaвaнe c oĸoлo 425 xил. бapeлa. B cъщoтo вpeм дaннитe нa
eнepгийнoтo миниcтepcтвo вpeмe oтчитaт pязĸo cъĸpaщaвaнe нa зaпacитe oт бeнзин и дpyгитe гopивa - c 5,5 млн. и 5
милиoнa бapeлa cъoтвeтнo.
Упpaвлeниe зa eнepгийнa инфopмaция нa CAЩ cъoбщи и зa pъcт в дoбивa нa пeтpoл. Πpeз минaлaтa ceдмицa тoй e
нapacнaл c 13%, или c 1,101 милиoнa, дo 9,507 милиoнa бapeлa в дeнoнoщиe.
Tpeйдъpитe oчaĸвaт в пeтъĸ cтaтиcтиĸaтa нa Ваkеr Нughеѕ зa дeйcтвaщитe coндaжни cъopъжeния в CAЩ. Зa пpeдишнaтa
ceдмицa тexният бpoй ce бe cъĸpaтил c 15, дo 913 бpoя. Ha гoдишнa бaзa oбaчe бpoят нa пeтpoлнитe гaзoвитe coндaжи ce
e yвeличил c 360, или 1,7 пъти.
Profit.bg
√ Азиатските акции без промяна след пониженията на Уолстрийт
Цените на акциите в Азия останаха почти без промяна, след като индексите на Уолстрийт отстъпиха от рекордните си нива,
а еврото продължи ръста си преди срещата на Европейската централна банка (ЕЦБ), на която може да бъдат предприети
стъпки за ограничаване на програмата за изкупуване на облигации.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI остана почти без промяна. Австралийският основен индекс и южнокорейският
KOSPI се понижиха с по 0.1%.
Японският Nikkei, който вчера прекъсна 16-дневната си печеливша серия, днес бележи повишение от 0.2%, подкрепен от
изнесените добри финансови отчети.
Шанхайският основен индекс нарасна с 0.4%, докато тайванският не записа изменение.
Щатските индекси вчера записаха понижения след изнесените финансови резултати от няколко компании, като Dow Jones
регистрира най-лошото си представяне от седем седмици, след като в предходната сесия бе нараснал до рекордно ниво.
Сред губещите вчера бе и AMD, чиито акции поевтиняха с 13.5%, след като компанията прогнозира спад на приходите за
четвъртото тримесечие спрямо третото.
На валутните пазари, еврото увеличи ръста си от вчера, достигайки шестдневен връх от 1.1833 долара, който бе придружен
от повишение на лихвата по 10-годишните германски държавни облигации до триседмичен връх от 0.50%.
Тези повишения бяха предизвикани от очакванията, че ЕЦБ ще ограничи количеството изкупувани облигации и ще
предприема най-голямата стъпка за затягане на паричната си политика в последните години.
Централната банка обаче все още е притеснена относо инфлацията и се очаква да придружи ограничението в количеството
изкупувани облигации с удължаване на срока на стимулите.
Доларът поевтиня с 0.2%, до 113.520 спрямо йената.
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Вчера щатската валута се оскъпи до тримесечен връх от 114.245 йени, след като лихвата по 10-годишните щатски държавни
облигации скочи до седеммесечен връх от 2.475%.
Доларът обаче ограничи поскъпването си, а лихвата по 10-годишните книжа за последно бе на ниво от 2.429%.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други осовни валути, губи 0.15%, до
93.565 пункта, което е най-ниското му ниво за последните шест дни.
Южнокорейският вон поскъпна до осемседмичен връх спрямо долара, след като стана ясно, че през последното
тримесечие корейската икономика отчита най-големия си ръст от седем години насам. Това повиши пазарните очаквания,
че Централната банка на Корея ще вдигне лихвите през ноември.
Британският паунд продължи ръста си от вчера и достигна 1.3278 спрямо долара, което е най-високото ниво от 10 дни.
Паундът поскъпна с близо 1% в предходния ден, след като по-добрите от прогнозираните данни за ръста на британската
икономика бетонираха очакванаията, че Централната банка на Англия ще вдигне лихвите следващата седмица.
В същото време вчера канадският долар поевтиня с 1%, до тримесечно дъно от 1.2816 спрямо щатския долар, след като
Централната банка на Канада остави лихвите без промяна.
Канадският долар възстанови част от изгубеното и за последно се търгуваше на ниво от 1.2789 спрямо щатския долар.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняват с 0.15%, до 52.10 долара за барел след изнесените вчера данни, които
показаха изненадващо увеличение на запасите в САЩ.
Петролът от сорта брент също губи 0.15% от цената си, до 58.35 долара за барел.
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