Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Pan.bg
√ Бизнесът: Родното МВР е нереформирано и най-многобройното на глава от населението в ЕС
Имаме най-многобройното МВР на глава от населението в Европейския съюз, но въпреки това не се взимат мерки за
реформиране на системата и синдикатите пречат това да се случи. Там се наливат пари за заплати, без да се промени
ефективността на работата.
Това каза в студиото на "България он ер" Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според него
това е една от причините за недотам добрите условия за развитие на бизнеса в страната, заедно с тромавата държавна
администрация.
"Имаме и държавни компании, които са обрасли с администрация", отбеляза той и даде пример с огромния персонал,
който е назначен в ТЕЦ "Марица Изток-2" и АЕЦ "Козлодуй".
Васил Велев още веднъж подчерта, че бизнесът продължава да иска оставката на социалния министър Бисер Петков и е
против минималните осигурителни прагове, защото според него такива като у нас няма в нито една страна от ЕС.
"Обявихме се за прозрачен механизъм, според който да се оределя минималната работна заплата. Нямаме прогрес по 3
пункта - минимални осигурителни доходи, механизъм за изчисляване заплатата, класове за прослужено време", разясни
представителят на АИКБ.
Велев смята, че ръстът в икономиката може да бъде още по-висок, ако бъде решен проблемът с недостига на човешки
ресурси. "Запазва се добрият данъчен модел. Има и много минуси, които ще критикуваме. Има ръст в инвалидните пенсии
и болничните - това са откровени кражби по тези пунктове". коментира още той.
ТВ+
√ Румен Радев в "ДЕНЯТ с Веселин Дремджиев“
Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България в коментар за: бюджет2018, болничните, профсъюзите,
намеренията на бизнеса за повишаване на възнагражденията, за кого е меда и жилото на властта.
Цялото интервю с г-н Радев може да гледате тук.

Важни обществено-икономически и политически теми
News.bg
√ Бюджет 2018 е добър, въпреки трудното време, уверява Горанов
Бюджет 2018 е добър и консенсусен въпреки трудните времена. Финансовият министър Владислав Горанов е доволен, че
кабинетът е приел проектът на бюджет 2018, бюджетът на НЗОК и НОИ.
След заседанието на МС пред медиите той отчете сериозен икономически растеж за периода след икономическата криза.
Стратегията на правителството за поетапно намаление на дефицита и за изпълнение на основните приоритети от
правителствената програма са намерили място във финансовата рамка за следващата година, похвали се финансист номер
едно.
Горанов счита, че това е един добър бюджет, който ще даде възможност за нормално функциониране на всички държавни
органи. Темповете на нарастване на доходите в бюджетната сфера не могат да следват същите темпове, които се случват
в реалния сектор, но това не е задължително лоша новина, смята Горанов.
Министърът очаква смислени дебати в НС. Коалиционните партньори харесали макрорамката за следващата година и
щели да го подкрепят. А попитан защо няма да се намали държавната субсидия за партиите, той поясни, че темата трябва
да се реши през Закона за политическите партии. Иначе мнението му е, че по-малката субсидия ще увеличи зависимостите
на партиите от олигархията.
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Природата не търпи вакуум, смята Владислав Горанов. Над 750 милиона лева се дават за разходи за персонал, са заложени
в бюджета за следващата година. По думите му по-трудно се прави бюджет в трудни времена. За мен фискалната рамка е
оптимална, категоричен е министърът на финансите. Най-много пари се давали в проблемните сектори. Горанов обеща
години, в които доходите и в други сектори ще растат.
Infostock.bg
√ Неблагоприятен бизнес климат през октомври
През октомври 2017 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес
климата намалява с 1.8 пункта спрямо нивото си от септември в резултат на понижените очаквания на стопанските
ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това показва
месечната анкета на НСИ с мениджъри в посочените четири основни сектора.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" спада с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец, което се
дължи главно на резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през
следващите шест месеца. Анкетата регистрира подобрение в мненията им относно притока на нови поръчки през
последните три месеца, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите
три месеца.
Средното натоварване на мощностите от юли до октомври нараства с 0.8 пункта и достига 75.5%, като с оглед на очакваното
търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.
Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса,
посочени съответно от 47.2 и 29.8% от предприятията.
По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без
промяна през следващите три месеца.
През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството" намалява с 1.6 пункта в резултат на понеблагоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите
шест месеца. Производственият график е осигурен с договори за 6.9 месеца, като е регистрирано понижение от 0.5 месеца
спрямо оценката през юли. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са порезервирани.
Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа
среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.
Относно продажните цени в строителството мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 1.1 пункта спрямо септември, което се дължи
на влошените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

2

Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три
месеца обаче са по-благоприятни.
Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса остават конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда
и недостатъчното търсене, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното въздействие на първите
два фактора.
По отношение на продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от
търговците да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
През октомври в резултат на по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията
през следващите шест месеца съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 0.6 пункта.
Същевременно мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца бележат леко подобрение, което
обаче ги въздържа от прогнози за допълнително наемане на персонал.
Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да бъдат основните пречки за дейността в
сектора, въпреки че анкетата отчита намаление на негативното влияние на втория фактор.
Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.
Investor.bg
√ Ръстът на производствените цени продължава и през септември
На месечна база увеличението е с 0,5%, а на годишна – с 5,7%, показват данните на НСИ
Ръстът на производствените цени в България продължава и през септември. На месечна база е отчетен ръст от 0,5%, а на
годишна – от 5,7%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
Производствените цени преодоляха тенденцията към спад през юли, а август затвърди тенденцията на ръст.
Общият индекс на цените на производител през септември нараства с 0,5% спрямо предходния месец. По-високи цени са
регистрирани в преработващата промишленост - с 0,7%, и в добивната промишленост - с 0,5%, докато при производството
и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0,3%.
По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни
метали - с 1,7%, и на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1,1%. Намаление в цените е регистрирано при
производството на лекарствени вещества и продукти и при производството на превозни средства, без автомобили - по
0,2%.
На годишна база производствените цени през септември 2017 г. нарастват с 5,7 на сто. Увеличение на цените е отчетено
при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10,3%, в добивната промишленост - с
9,9%, и в преработващата промишленост - с 4,0%.
По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни
метали - с 13,6% и на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 4,5%, а намаление е регистрирано при производството
на компютърна техника, електронни и оптични продукти и на превозни средства, без автомобили - по 1,8%.
Цени на вътрешния пазар
Производствените цени на вътрешния пазар през деветия месец са с 0,3% над равнището от предходния месец.
Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 1,8%, и в преработващата промишленост - с 0,4%, докато при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.
В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на
дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1,6%, и при производството на основни метали - с 0,8%, а намаление е
отчетено при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0,4%, и при производството на изделия от каучук и
пластмаси - с 0,2%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември нараства с 6,0% в сравнение със същия месец на
2016 година. Увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 10,9%, при производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 10,6%, и в преработващата промишленост - с 2,9%.
По-високи цени в преработващата промишленост спрямо септември 2016 г. са отчетени при: производството на основни
метали - с 14,5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6,4%, и производството на
електрически съоръжения - с 5,7%. Намаление на цените се наблюдава при производството на компютърна техника,
електронни и оптични продукти - с 0,5%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без
косъм - с 0,4%.
Цени на международния пазар
Производствените цени на международния пазар през септември са с над 0,8% в сравнение с предходния месец.
В преработващата промишленост е отчетено нарастване на цените с 1,2%. По-съществено увеличение се наблюдава при
производството на изделия от каучук и пластмаси и при производството на основни метали - по 2,0%. А намаление - при
производството, некласифицирано другаде - с 1,5%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване с 0,4%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0,3%.
На годишна база индексът през септември нараства с 5,3% в сравнение със същия месец на 2016 година.
В преработващата промишленост увеличението на цените е с 5,3%. По-високи цени са отчетени при производството на
основни метали - с 13,4%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 11,2%. Намаление на
цените се наблюдава при производството на химични продукти - с 2,9%, при производството на компютърна техника,
електронни и оптични продукти, и при производство на превозни средства, без автомобили - по 2,5%.
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√ Учебни заведения ще получат 624 млн. лева за образователна инфраструктура
Средствата за детски градини, училища и университети се вземат от ОП "Региони в растеж"
С 624 млн. лева ще бъдат реализирани проекти по оперативната програма "Региони в растеж" за подобряване на
материално-техническата база в детски градини, училища и университети.
Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, цитиран от БТА.
Той и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представиха дейностите за образователна инфраструктура
по ОП "Региони в растеж", като за тези дейности МОН е бенефициент по осем договора за безвъзмездна финансова помощ.
"Акцентите във финансирането са върху основното, предучилищното и професионалното образование", посочи министър
Нанков.
Той обясни, че парите са разпределени в 72 общини, които са бенефициенти, участват и три министерства – на
образованието на младежта и спорта, и на културата.
„Ще се извърши модернизация на материално-техническата база в общо 416 учебни заведения, в които се обучават 255
269 деца и младежи“, информира министър Нанков.
По думите му за всяко от тези деца "се пада инвестиция от 2444 лева", като целта е да се подкрепи образованието със
създаването на здравословна учебна среда.
"За професионалните училища е осигурен бюджет от 166,5 млн. лева, при само 10 млн. лева в предишния програмен
период", посочи министър Николай Нанков и обясни, че ще бъдат ремонтирани 144 професионални училища, като 102 от
тях са с бенефициент МОН, а останалите 42 – са с бенефициенти общините.
„Тези 144 професионални гимназии, които ще получат финансиране, представляват близо 40% от професионалните
гимназии у нас, но в тях учат близо 55 процента от учениците“, каза образователният министър Красимир Вълчев.
По думите му "сега има около 16 пъти повече средства, насочени към професионалното образование, заради политическия
приоритет, даден за него, но и заради важността му за икономиката".
„Сред професионалните училища, които ще бъдат ремонтирани, са технически, земеделски и ветеринарни гимназии, както
и училища по туризъм, икономика и строителство, потвърди образователният министър.
Той уточни, че професионалните гимназии са от всички 28 области в страната.
„По ОП „Региони в растеж“ тези 102 професионални гимназии към МОН ще бъдат финансирани с над 112 млн. лева“, заяви
министър Вълчев.
Той обясни, че трябва да бъде подобрена цялостната образователна среда в тези училища, включваща саниране на
сградите, ремонти на покривите, смяна на дограмите, подмяна на инсталациите, вътрешни ремонти и доставка на
специализирано оборудване за професионалните гимназии, както и инвестиции в спортната им инфраструктура.
В осем гимназии ще бъдат изградени нови физкултурни салони, в 59 гимназии ще бъдат ремонтирани физкултурните им
салони, в 67 гимназии ще бъдат ремонтирани спортните им площадки, а в 79 гимназии – дворовете.
По-голямата част от тези ремонти дейности се очаква да бъдат направени от май до септември на 2018 г.
Dnes.dir.bg
√ МС отново предлага разплащане в брой до 5000 лв.
МС одобри проектозакони, с които се ограничават плащанията в брой, тютюнът за наргилета става акцизна стока, премахва
се отстъпката за онлайн данъчна декларация
В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага нормативно регламентираният праг за ограничаване на
плащанията в брой в страната да се намали от 10 000 лв. на 5000 лв.
Това е втори опит на ГЕРБ да намали размера на плащането в брой. Предишният не успя след натиск на коалиционните
партньори.
В Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) се допълва определението за тютюневи изделия, като в обхвата за
облагане на тютюневите изделия попадат и препаратите за пушене с водна лула (наргиле), които освен тютюн или
заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или плодове, или изделия в твърдо състояние), съдържат и
ароматизиращи сиропи.
Въвежда се забрана за публикуване на обяви или съобщения в електронен вид, чрез които се предлагат за продажба
акцизни стоки без бандерол и за които акцизът не е заплатен.
Пощенските оператори се задължават да изискват от подателите да декларират, че изпращаните акцизни стоки или
отпадъци от тютюн са с платен, начислен или обезпечен акциз, както и че същите са с бандерол, когато такъв е
задължителен.
Предложена е промяна във връзка с новите Правила за търговия с природен газ, които предвиждат всички лица,
извършващи сделки с природен газ, да сключват договори с операторите на газопреносните и газоразпределителните
мрежи за регулиране на енергийните потоци.
Министерският съвет прие проект на промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).
Предлагат се текстове, които изрично регламентират случаите, в които отпада задължението за извършване на годишна
корекция. Прецизирани са разпоредбите, свързани с корекция на ползван данъчен кредит за недвижими имоти и с
освобождаването от облагане с ДДС на доставката на "универсална пощенска услуга". Целта е да не се допуска по-широко
тълкуване на освобождаването, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, пишат от МС.
Допълнени са и текстовете, които квалифицират златните монети като инвестиционно злато.
В законопроекта е допълнена разпоредбата за регистрация по ДДС, с която данъчно задължените лица се задължават да
подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която, въз основа на обема и характера на извършваната
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дейност, може да направи обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в
рамките на текущия и следващия месец.
Предлага се и отмяна на разпоредбата, с която се изисква обезпечение при наличие на неуредени задължения, с оглед
регистрация по закона. Прецизирана е разпоредбата, предвиждаща обезпечение при доставки на течни горива, като при
определени обстоятелства отпада задължението за предоставяне на обезпечения от крайните потребители - лица, които
не търгуват, а само пряко потребяват течни горива.
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се предлага от 2018 г. годишната данъчна декларация
на самоосигуряващите се лица да се подават само по електронен път.
Отпада и бонусът от 5%, когато декларацията е подадена по интернет.
В. Сега
√ Транспортният министър готви ново начало за концесията на летище София
Няма да има нова концепция, обяви Ивайло Московски
Около половин година след като служебният кабинет прекрати концесията на летище София с мотив, че процедурата е
порочна, тя е на път да бъде възстановена в близък до оригиналния си вид. Това съобщи министърът на транспорта Ивайло
Московски след вчерашното заседание на Министерския съвет. Преди това да бъде пусната процедурата обаче, щели да
бъдат направени няколко допълнителни анализа.
"Няма да има нова концепция, запазва се принципът да има авансово плащане от концесионера. Запазва се принципът да
има годишна концесионна такса, както е по закон, запазва се принципът да има инвестиции, всичко, което бъде построено
по време на концесията, да се актува като публична държавна собственост - да остане в полза на държавата. Единствената
промяна, ако има такава, ще бъде в посока нагоре, т.е. в полза на държавата", заяви Московски.
Той добави, че е бил подписан консултантски договор със Световната банка и с Европейската банка за възстановяване и
развитие, като целта е в рамките на около два месеца да бъдат довършени анализите, които в момента липсват. Става
въпрос за данни от 2015 и 2016 г., добави министърът.
"Когато се подготвя такава процедура, се прави анализ на разходите и ползите. Той включва в себе си нетна настояща
стойност и вътрешна норма на възвръщаемост от една такава процедура", допълни Московски. Всичко това ще даде
отражение върху цялостната концепция, изтъкна той.
С парите от отдаването на летище София ще се изчистят дълговете на БДЖ, които през пролетта на тази година бяха около
440 млн.лв. "С концесията трябваше да бъдат постигнати две основни цели. Летището да бъде управлявано от
професионален оператор и, на второ място, приходът от авансовото плащане да бъде използван за решаването на
проблемите на дълговете в БДЖ. Нито един от тези проблеми не е решен, така че няма алтернатива", каза министърът по
това време.
Вчера обаче той увери, че не вижда проблеми в БДЖ. "Продължаваме в тази политика, която реализираме към момента за редуциране и намаляване на задълженията на дружеството. В момента, в който сме готови с процедурата за нов
подвижен състав, ще разчитаме основно на бъдещите постъпления като авансово плащане от концесията на летище София
и, разбира се, може би ще разчитаме и на подкрепа от държавния бюджет", каза още той.
ИНТЕРЕС
Консорциум на турски холдинг, руска банка и швейцарски аеропорт е един от кандидатите за летище София. Limak Holding,
ВТБ "Капитал" и Flughafen Zuerich проявяваха интерес към наддаването за аеропорта. Още преди да започне самата
процедура, Ивайло Московски обяви, че интерес проявявали операторите на летищата в Мюнхен, Франкфурт, Цюрих,
Дъблин и др.
ПЪТИЩА
Три са отворените ценови оферти за ремонта на тунела при 388-и км на пътя Благоевград - Кресна. Общата дължина на
съоръжението е 343 м, а фирмите, които искат да го модернизират, са "ИСА 2000", Обединение "Тунел Кривия 2017" и
"Геопът - Тунел Кривия". Търгът е за 2.9 млн.лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 420 дни. Парите идват от бюджета на
пътната агенция. "Кривият" тунел е част от трасето на бъдещата магистрала "Струма" в Кресненското дефиле в южна
посока.
Дума
√ С над 28% намалява добивът на природен газ
Добивът на природен газ в страната е намалял на годишна база с над 28%. Това става ясно от данните на НСИ. Намалението
през август тази година на производството на природен газ спрямо същия месец на миналата година е с 28,6%. През август
2016 г. са произведени 7 млн. куб. метра, а през август тази година - 5 млн. куб. метра. Тенденцията е още по-осезателна,
ако се погледнат данните от декември 2016 г., когато са произведени 15 млн. куб. метра, и от януари тази година, когато
са добити 12 млн. куб. метра. Тези количества обаче са крайно недостатъчни, за да покрият потреблението в страната - не
само през зимата, но през лятото.
Намаляват и доставките на природен газ. През август в сравнение с юли спадът е с 5,6% до 167 млн. куб. метра. Спрямо
август на предходната година доставките на природен газ са без изменение, но през януари тази година те са били 469
куб. метра.
От данните на НСИ става ясно още, че има слабо повишение на производството и доставката на ток през август. В страната
са произведени 3,7 хил. гигавата електроенергия, което е ръст от 1,9% спрямо юли и от 3% на годишна база. По-голямата
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част от тази електроенергия - 2,6 хил. гигаватчаса, е реализирана в страната. Има увеличение от 0,7% спрямо юли и от 4,1%
спрямо август 2016 година.
НСИ отчита и ръст на производството на твърди горива. През август са добити почти 2,7 млн. тона твърди горива, което е с
4,4% повече спрямо юли и със 7% повече спрямо същия месец на миналата година. Доставките достигат 2,75 млн. тона и
растат с 3,3% на месечна и със 7,1% на годишна база.
Банкерь
√ Черноморският регион е ключов - врата към стратегически енергийни и транспортни коридори
Черноморският регион винаги е бил от ключово значение за регионалното развитие от историческия път на коприната към
стратегически енергийни и транспортни коридори. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по
време на конференция на тема „Перспективи и стратегическо развитие на Черноморския регион“, която се проведе днес
във Варна.
"От изключителна важност е сътрудничеството, както между държавите от Черноморския регион, така и между
институциите на национално ниво. Говорим за устойчиво развитие, което стъпва на три стълба: на ускорено социално
развитие, на ускорено икономическо развитие и на екологията“, коментира Борисов.
Той изтъкна, че българската икономика бележи непрекъснат ръст, като се очаква тази тенденция да се задържи и през
настоящата и следващата година.
„България е една от държавите лидери в сферата на финансовата стабилност, амбициите на Министерство на икономиката
е икономическият растеж да стигне и да се ускори над 4%, безработицата от 6,5% в страната се доближава до естествената
й норма от 5%, като в някои общини от Черноморския регион е под нея“, каза още той.
Той подчерта, че България се утвърждава като една от най-конкурентните инвестиционни дестинации в Югоизточна Европа
с утвърден имидж и добри условия за развиване на бизнес, но предстоят други предизвикателства - дигитализацията на
икономиката, както и електронната търговия.
Economic.bg
√ НАП създаде приложение за регистриране на касови бележки
Над 1 млн. касови бележки на стойност над 17 млн. лв. се състезават за награди
Всеки регистриран потребител в лотарията на НАП може да въвежда касови бележки и чрез мобилното приложение на
Агенцията. То може да бъде инсталирано на устройства с операционна система Android и iOS.
Фискални бонове могат да бъдат регистрирани и чрез телефона на НАП 0700 18 700. Обаждането е на цената на градски
разговор от стационарен телефон или според тарифния план на мобилните оператори. Услугата работи денонощно и е
напълно автоматизирана, допълват от приходната агенция.
Над 1 млн. касови бележки на стойност над 17 млн. лв. се състезават за награди. Близо 56 000 са вече регистрираните
бележки от ПОС терминал.
НАП отчита и бум на сигнали за неиздаване на касови бележки от некоректни търговци. Обектите ще бъдат проверени от
данъчните чрез извършване на контролни покупки, съпоставка на касовата наличност с отчетените обороти, проследяване
на плащанията и отразяването им в касовата книга на обектите. От НAП обръщат внимание, че издаването на касова
бележка е задължително при плащане в брой, когато се продава стока или услуга, независимо дали това става в търговски
обект или на сергия. Сигнали за неиздаване на касови бележки могат да се подават денонощно на имейл infocenter@nra.bg
или на телефона на НАП 0700 18 700.
Тази година късметлиите ще бъдат обявявани не само на официалния интернет сайт на Лотарията – www.kasovbon.bg, но
и на специално създадената във Facebook страница https://www.facebook.com/kasovbon/. В социалната мрежа
потребителите ще могат да следят последните новини около играта, както и да задават своите въпроси.
√ Днес изтича срокът за плащане на данъците в София
След 31 октомври на дължимите суми ще се начисляват лихви
Днес изтича крайният срок за плащане на последната вноска за данък сгради и данък МПС за 2017 г., съобщават от
Столична община. След 31 октомври на дължимите суми започват да се начисляват лихви.
Плащания може да се извършват във всички 22 районни отдела на дирекция „Общински приходи” в София, независимо
от адреса на имота. Всички каси разполагат с ПОС устройства за плащане с дебитни или кредитни карти, напомнят от
общината.
Дължимите данъци човек може да заплати и по банков път, както и онлайн през сайта на общината.
Всеки желаещ може да си издаде ПИН-код, с който да прави справки или плаща онлайн. За целта е нужно да предостави
документ за самоличност.
До края на месец ноември изтича срокът за последната вноска на такса битови отпадъци за 2017 г., напомнят още от
дирекция "Общински приходи".
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Econ.bg
√ България ще плаща с 10% повече в евробюджета заради Брекзит
Сега всяка държава плаща членски внос, равен на 1% от брутния й национален доход, а след Брекзит сумата ще се
вдигне на 1.1 процента
Вноските на България и на всички други страни членки в бюджета на ЕС вероятно ще се увеличат с около 10 процента в
следващия програмен период заради излизането на Великобритания от общността, заяви евродепутатът от Европейската
народна партия Андрей Новаков, предаде БНР.
Сега всяка държава плаща членски внос, равен на 1% от брутния й национален доход, а след Брекзит сумата ще се вдигне
на 1.1 процента - за да се компенсира "дупката", която Брекзит ще отвори в бюджета на ЕС.
"Мисля, че преговорите няма да са толкова тежки и ще се стигне до сходни нива на финансиране, разбира се, с малко повисоки вноски на страните членки", коментира Новаков.
Fermer.bg
√ Реколтата от грозде тази година е изключително добра
Според Красимир Коев все още има неприбрано грозде
Гроздето от тазгодишната реколта е на изключително високо ниво, казва директорът на Изпълнителната агенция по лозата
и виното (ИАЛВ) Красимир Коев, пред БТА.
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 са прибрани
80% 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 пролетнолетния 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 Коев. Прогнозите му са за висококачествено вино без скок в
цената.
Продължава износът на грозде освен за Румъния и за Италия, която е голям потребител на българско грозде от сорта
Мускат Отонел. Тази година Франция, Италия, Испания и Португалия имат драстичен спад в реколтата след пожари и
наводнения.
Money.bg
√ Цената на златото се понижава. Пазарът е предпазлив
Цeнитe нa злaтoтo в пoнeдeлниĸ ce пoнижaвaт, тъй ĸaтo инвecтитopитe зaпaзвaт пpeдпaзливocттa cи пpeди зaceдaниятa нa
вaжнитe цeнтpaлни бaнĸи нa CAЩ, Aнглия и Япoния.
A тaĸa cъщo пaзapът, cлeди зa нoвинитe oĸoлo нaзнaчaвaнeтo нa нoвия шeф нa aмepиĸaнcĸия Фeдepaлeн peзepв. Oчaĸвa ce
в нaй-cĸopo вpeмe пpeзидeнтът Дoнaлд Tpъмп дa oбяви cвoятa ĸaндидaтypa зa pъĸoвoдитeл нa пapичнoĸpeдитния
peгyлaтop нa CAЩ.
Πpeдпoлoжeниятa ĸъм мoмeнтa ĸлoнят ĸъм нaзнaчaвaнeтo нa Джepъм Πayeл, дoceгaшeн члeн нa Фeд. Cмятa ce, чe тoй
пpинaдлeжи ĸъм лaгepa нa Джaнeт Йeлън и e пpивъpжeниĸ нa пo-мeĸa пapичнa пoлитиĸa. B тaĸъв cлyчaй, cпopeд
aнaлизaтopи, цитиpaни oт Rеutеrѕ, вдигaнeтo нa лиxвитe, ĸaĸтo и oчaĸвaнoтo paли нa дoлapa мoжe и дa ce зaбaвят.
Πo oбeд злaтoтo ce тъpгyвaшe пo $1.270,76 зa тpoйyнция, a фючъpcитe зa цeнния мeтaл в CAЩ c дocтaвĸa дeĸeмвpи - пo
$1.272 зa yнция.
Xeдж-фoндoвeтe и yпpaвлявaщитe инвecтиции cъĸpaтиxa дългитe cи пoзиции в злaтoтo нa бopcaтa СОМЕХ пpeз минaлaтa
ceдмицa зa шecтa ceдмицa пopeд, пoĸaзвaт дaннитe нa Koмиcиятa зa тъpгoвия cъc cypoвинни фючъpcи нa CAЩ.
Cpeбpoтo ce тъpгyвa пo $16,76 зa yнция в cpaвнeниe c $16,81 пpи зaĸpивaнeтo нa пaзap в пeтъĸ.
Πлaтинa cтpyвa $920,00 зa yнция cпpямo $914,50 пpи зaĸpивaнe нa пpeдишнaтa cecия, a пaлaдият - $972,60 пpи $965,50 зa
yнция в пeтъĸ.
Profit.bg
√ Ръст за SOFIX
Вчера три от четирите индекса на БФБ-София записаха ръст.
SOFIX добави 0.64% до 669.99 пункта в своята четвърта поредна зелена сесия. Позитивната серия на най-стария индекс
родната борса идва след 5 поредни червени сесии.
Индикаторите BGBX40 и BGTR30 отчитат повишение от 0.90% и 0.68% до съответно 131.14 и 548.03 пункта.
Единствено BGREIT днес остана на червено, намалявайки с 0.17% до 113.50 лева за лот.
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 797 хил. лева.
Най-търгуваната позиция вчера бе тази на Софарма. Инвеститорите прехвърлиха 69 132 лота при 111 сделки, реализирайки
оборот от 289 хил. лева. Книжата на фармацевтичната компания поскъпнаха с 1.35% до 4.206 лева за брой. Софарма обяви
ръст в печалбата преди данъци от 4% на годишна база до 42.5 млн. лева към края на третото тримесечие на тази година,
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сочи отчетът на индивидуална основа на компанията. За сравнение, през същия период на миналата година, печалбата
преди облагане с данъци бе 40.8 млн. лева.
На фона на силната търговия с дялове на Софарма, втората най-търгувана позиция отчете едва 29 сделки през днешната
сесия. Става дума за акциите на Фонд за недвижими имоти България АД СИЦ. В рамките на 29 трансакции инвеститорите
изтъргуваха 39 573 лота, оформяйки оборот от 89 хил. лева. Книжата на дружеството поевтиняха с 1.74% до 2.260 лева за
лот.
16 сделки за общо 9 075 лота от емисията на Химимпорт записаха оборот от 15 хил. лева. Акциите на компанията
поскъпнаха с 0.23% до 1.734 лева за брой. Химимпорт отчита печалба след облагане с данъци в размер на 33.8 млн. лева
към края на третото тримесечие на тази година, сочи индивидуалният отчет на компанията. Това е с 11.6% по-добър
резултат спрямо същия период на миналата година. За сравнение, тогава печалбата след данъци на индивидуална основа
бе 30.3 млн. лева.
Най-поскъпналата позиция вчера бе тази на Холдинг Варна, отчитайки 7.66% ръст до 34.990 лева за брой.
Интересно е да се отбележи, че книжата на ЧЕЗ Електро България поскъпнаха с 4.35% до 24 000.000 лева за лот, след като
вчера бе регистрирана 1 сделка за 1 лот от емисията на компанията.
Сред акциите, които поскъпнаха днес попадат тези на Актив Пропъртис АД СИЦ (+5.245 до 5.020 лева за брой), Софарма
трейдинг (+3.66% до 7.300 лева за брой), Стара планина Холд (+3.255 до 8.069 лева за лот), Алтерко (+3.255 до 2.190 лева
за брой), Корадо-България (+2.64% до 7.380 лева за лот) и Индустриален Капитал Холдинг (+2.515 до 3.639 лева за брой).
√ Слабо представяне на акциите в Азия след пониженията на Уолстрийт
Азиатските акции се представят незадоволително днес - след пониженията на Уолстрийт вчера, а доларът поевтиня на
фона на новината, че разследващите евентуалната намеса на Русия в президетските избори в САЩ през 2016 г. са
повдигнали обвинение на бившия ръководител на предизборния щаб на президента Доналд Тръмп.
Изнесените днес данни показаха по-голямо от очакваното забавяне в ръста на фабричното производство в Китай, като това
също ограничи апетита на местните инвеститори към по-рискови активи.
Войната на Пекин срещу замърсяването на въздуха през зимата принуждава много заводи в северната част на страната да
ограничават производството, което допълнително засилва несигурността на фона на ранните признаци за забавяне на
ръста на втората най-голяма икономика в света.
Основният индекс на борсата в Шанхай изгуби 0.3%, докато хонконгският Hang Seng се понижи с 0.35%. Азиатскотихоокеанският индекс на MSCI бележи повишение от 0.2%.
Японският индекс Nikkei губи 0.3%, докато австралийският основен индекс на практика остана без промяна, а
южнокорейският KOSPI добави 0.3%.
Вчера индексите на Уолстрийт отстъпиха от рекордните си нива, след спад в цената на акциите на фармацевтичната
компания Merck и след появилата се информация, че управляващите в САЩ обсъждат постепенно намаляване на
корпоративните данъци, а не понижение изведнъж.
Доларът се търгува близо до 10-дневното дъно от 113.02 йени, което достигна вчера.
Доларът изгуби около 0.4% спрямо йената вчера - на фона на предпазливото поведение на инвеститорите след новината,
че на бившия ръководител на предизборния щаб на Тръмп - Пол Манафорт, са повдигнати обвинения.
Срещу Манафорт и Рик Гейтс бяха повдигнати обвинения за пране на пари.
Щатската валута също бе подложена на натиск, след като лихвите по държавните облигации се понижиха на фона на
появилата се информация, че Тръмп вероятно ще назначи Джером Пауъл за следващия председател на Федералния
резерв.
Лихвата по 30-годишните щатски държавни облигации се понижи до най-ниското си ниво от седмица, след като Bloomberg
цитира министъра на финансите Стивън Мнучин, който заяви, че правителството не очаква голямо търсене на облигации с
по-дълъг падеж.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се стабилизира
на ниво от 94.596 пункта, след като вчера отстъпи от тримесечния си връх от 95.150 пункта.
Еврото остана почти без промяна на ниво от 1.1635 спрямо долара. Вчера еврото отстъпи от тримесченото дъно от 1.1574,
достигнато в петък.
Европейските пазари получиха подкрепа вчера, след като социологическо проучване показа, че подкрепата за
независимостта на Каталония намалява, което пък намали опасенията на инвеститорите около отделянето на областта от
Испания.
Цените на петрола се задържаха точно под върховете си от последно време, след като бяха подкрепени от очакванията, че
ограниченията в производството ще бъдат продължени и след март.
Петролът от сорта брент губи 0.05%, до 60.87 долара за барел, след като вчера нарасна до 61 долара, което бе най-високото
ниво от юли 2015 г.
Цената на щатския лек суров петрол се понижи с 0.2%, до 54.05 долара за барел, след като преди това докосна 54.46
долара, което бе най-високото й ниво от края на февруари.
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