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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
Икономист 
 
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ: НЯМА ДРУГА СТРАНА КАТО НАС - НАД 20 ГОДИНИ ВЪВ ВАЛУТЕН БОРД И ИЗВЪН ЕВРОЗОНАТА 
Страховете сред обществото от влизане в еврозоната са свързани с неинформираност и заблуди, смята 
председателят на АИКБ 
"Няма друга страна в ЕС с нашето положение – 20 години в паричен съвет, валутен борд, и извън еврозоната", заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на конференцията "Бъдещето 
на Европа и българската перспектива", организирана от сп. "Икономист", Института за международна политика и 
консултантско дружество "Хирон 91".  
"Ние стоим във валутния борд, защото така сме близко до еврозоната. Но вече се надигат гласове, които не са лишени от 
основание и логика: ако няма да влизаме в еврозоната, да излезем от валутния борд, защото ние така се самоограничаваме 
да провеждаме оптимални политики", допълни Велев. 
Председателят на АИКБ е категоричен, че българските работодатели не споделят такъм план. "Но просто 
предупреждаваме, че това е една теза, която има своята логика. Даваме си сметка, че има работа по процеса за 
присъединяване към еврозоната, но тя ще бъде направена по време на престоя в ERM2", допълни той. 
"България е източник на допълнителна стабилност и по никакъв начин не застрашава еврозоната. Не само, защото мащабът 
е малък, но имаме завидна финансова стабилност", посочи Велев. 
"В обществото има неоснователни страхове и опасения от влизане в еврозоната, които са по-скоро резултат от 
неинформираност и заблуди", казва Велев. "Страховете, че ще се ускори инфлацията, всичко ще поскъпне. Историята 
показва, че това не е така в страните, които са били във валутен борд и са приели еврото. Другото опасение е, че ще трябва 
да разходваме много средства за участие в съответния стабилизационен фонд, но те са поносими за нашия бюджет. Второ, 
това е застраховка, която е обоснован разход", обяснява председателят на АИКБ. 
"Икономическите ползи от присъединяване към еврозоната за нас са ясни – намаляване на транзационните разходи, 
намаляване на общия системен риск за банковата система, улесняване на рефинансирането на банковия сектор, 
снижаване на лихвите, освобождаване на валутните резерви от фундаменталната им роля да осигуряват пълно покритие 
на паричната база", дава примери той. 
 
ТВ Европа 
 
√ АИКБ: Да се увеличи приема в техническите специалности за сметка на хуманитарните 
Как да бъдат задържани у нас младите хора и редно ли е българските граждани за плащат обучението на студенти, които 
след това да захранват пазара на труда на много по-богатите западноевропейски държави? 
Тези теми бяха обект на дискусия по време на организираната от телевизия Европа и Института за дясна политика кръгла 
маса в ТУ в Габрово на тема „Парите следват студента – за и против“.  
Предложението на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев да бъдат въведени 
ваучери за студентите срещна подкрепа и от страна на академичната общност. Идеята е на младите хора, които стартират 
обучението си в университет, да се отпускат средства под формата на ваучер или заем и тези, които останат да работят в 
България поне 5 години, да не връщат парите след завършването си. А тези, които заминат за чужбина, да заплатят за 
висшето си образование. 
Васил Велев-председател на АИКБ: „Няма да връщат парите, ако се реализират у нас. Сега България спонсорира богатия 
Запад с кадри, финансирани у нас“. 
Особено голям е проблемът с липсата на инженери. 
Диана Качарова-ръководител „Човешки ресурси“ в техническо предприятие: „Дълго време отнема намирането на 
качествени инженери – за 1 година сме назначали 3-ма“. 
Предложението на работодателите получи подкрепа от страна на представителите на висшето образование у нас. 
проф. Райчо Иларионов-ректор на ТУ-Габрово, председател на АИКБ: „Това може да се приложи. Ако всеки тръгне с кредит 
и се реализира у нас – ОК. Много пъти сме си мислили колко сме богати, за да даваме кадри на Германия“. 
Работодателите настояват още за промяна на плановия прием на студентите, тъй като завършващите висшисти не са в 
специалности, необходими за българския бизнес. 
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Васил Велев - председател на АИКБ: „В държавната поръчка доминират хуманитарните специалности и липсват 
техническите. Държавната поръчка не съответства на нуждите“. 
Работодателите предлагат също да стартира рекламна кампания, която да насърчи учениците да избират инженерните 
специалности. 
 
АОБР 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (АОБР) В ЗАЩИТА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ 
По повод на все по-честите негативни обществени кампании, насочени към уронване на престижа и подкопаване на 
доверието към българските предприемачи, на основа на единични, изолирани негативни практики, както и по повод на 
зачестилите случаи на кампанийното рекламно популистко законотворчество, ние, българските работодатели 
припомняме, че: 
• предприемаческата инициатива в реалния сектор е в основата на генерирането на икономически растеж и устойчиви 
работни места и е единственият сигурен път към повишаването на доходите и жизнения стандарт в страната; 
• предприемачите са най-креативната част от обществото, която осигурява работа, създава стойност, плаща заплати и 
данъци; 
• доверието, особено в инвестиционния процес, заедно със стабилна законова среда, е задължително условие за успешен 
бизнес. 
Като изразители на интересите на отговорните български работодатели сме длъжни да заявим, че общественият 
просперитет изисква насърчение и подкрепа за бизнеса, а не неоснователно насаждане на негативни настроения към него. 
Всеки може да регистрира фирма в рамките на по-малко от седмица, срещу разход до минималната работна заплата, но 
не всеки може да успее и да се утвърди като успешен и отговорен работодател, предприемач и инвеститор. Нашето 
общество трябва да си дава сметка, че успехът на българската индустрия заслужава адекватно отношение и подкрепа, а не 
неоснователно охулване. Добросъвестните предприемачи, каквито са огромното мнозинство от предприемачите в 
България, трябва да бъдат ценени, подкрепяни и насърчавани, а не обругавани, отблъсквани и прогонвани. Не бива да 
отъждествяваме цялото българско предприемачество с псевдо бизнесмени, печелещи неправомерно от държавния 
бюджет и ощетяващи всички нас чрез корупционни договори или нагласени обществени поръчки или такива, които не 
плащат на своите работници и контрагенти… Накратко: такива, чиято сметка да платим всички ние – нашите членове-
работодатели и всички български граждани. 
След преминалата голяма икономическа криза оцеляха успешните, компетентните и работливите, отговорните и 
креативните предприемачи. Именно на тях се дължат годишно 250 милиарда лева продажби /приходи/ на компаниите – 
при едва 6 милиарда лева общ обем на обществените поръчки (т.е. по-малко от 2,5% от продажбите на компаниите у нас). 
Близо милион българи не се оплакват, че не им плащат достатъчно, а са взели живота си в свои ръце, не разчитат на 
нагласени обществени поръчки, монополно положение или държавни помощи, а осигуряват работа на себе си и околните, 
създават стойност, плащат заплати и данъци. Най-креативната и предприемчива част от обществото следва да получи 
уважение и признание, а не оклеветяване и охулване от синдикални и политически популисти. Общество, което хули 
предприемачите си, няма шанс. 
Като изразители на интересите на предприемчивите хора в България, на тези които произвеждат, добавят стойност, 
продават продукцията си на пазара при свободна конкуренция, плащат заплати и данъци, на тези които работят и 
гарантират устойчивото икономическо развитие на страната ни, ние, представителните работодателски организации, 
обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), призоваваме държавата и обществото 
за подкрепа на българския предприемач и за прекратяване на негативните имиджови кампании и законотворчески 
инициативи, развалящи бизнес климата и рушащи инвеститорското доверие. 
 
В. Труд 
 
√ Работодателите: Държавата да подкрепи родния предприемач, стига негативни кампании 
Подкрепа на родните предприемачи и прекратяване на негативните кампании – за това настоява Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР) в позиция, изпратена до медиите. 
Ето и текста на целия документ: 
ПОЗИЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (АОБР) В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ИНВЕСТИТОРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ 
По повод на все по-честите негативни обществени кампании, насочени към уронване на престижа и подкопаване на 
доверието към българските предприемачи, на основа на единични, изолирани негативни практики, както и по повод на 
зачестилите случаи на кампанийното рекламно популистко законотворчество, ние, българските работодатели 
припомняме, че: 
• предприемаческата инициатива в реалния сектор е в основата на генерирането на икономически растеж и устойчиви 
работни места и е единственият сигурен път към повишаването на доходите и жизнения стандарт в страната; 
• предприемачите са най-креативната част от обществото, която осигурява работа, създава стойност, плаща заплати и 
данъци; 
• доверието, особено в инвестиционния процес, заедно със стабилна законова среда, е задължително условие за успешен 
бизнес. 
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Като изразители на интересите на отговорните български работодатели сме длъжни да заявим, че общественият 
просперитет изисква насърчение и подкрепа за бизнеса, а не неоснователно насаждане на негативни настроения към него. 
Всеки може да регистрира фирма в рамките на по-малко от седмица, срещу разход до минималната работна заплата, но 
не всеки може да успее и да се утвърди като успешен и отговорен работодател, предприемач и инвеститор. Нашето 
общество трябва да си дава сметка, че успехът на българската индустрия заслужава адекватно отношение и подкрепа, а не 
неоснователно охулване. Добросъвестните предприемачи, каквито са огромното мнозинство от предприемачите в 
България, трябва да бъдат ценени, подкрепяни и насърчавани, а не обругавани, отблъсквани и прогонвани. Не бива да 
отъждествяваме цялото българско предприемачество с псевдо бизнесмени, печелещи неправомерно от държавния 
бюджет и ощетяващи всички нас чрез корупционни договори или нагласени обществени поръчки или такива, които не 
плащат на своите работници и контрагенти… Накратко: такива, чиято сметка да платим всички ние – нашите членове-
работодатели и всички български граждани. 
След преминалата голяма икономическа криза оцеляха успешните, компетентните и работливите, отговорните и 
креативните предприемачи. Именно на тях се дължат годишно 250 милиарда лева продажби /приходи/ на компаниите – 
при едва 6 милиарда лева общ обем на обществените поръчки (т.е. по-малко от 2,5% от продажбите на компаниите у нас). 
Близо милион българи не се оплакват, че не им плащат достатъчно, а са взели живота си в свои ръце, не разчитат на 
нагласени обществени поръчки, монополно положение или държавни помощи, а осигуряват работа на себе си и околните, 
създават стойност, плащат заплати и данъци. Най-креативната и предприемчива част от обществото следва да получи 
уважение и признание, а не оклеветяване и охулване от синдикални и политически популисти. Общество, което хули 
предприемачите си, няма шанс. 
Като изразители на интересите на предприемчивите хора в България, на тези които произвеждат, добавят стойност, 
продават продукцията си на пазара при свободна конкуренция, плащат заплати и данъци, на тези които работят и 
гарантират устойчивото икономическо развитие на страната ни, ние, представителните работодателски организации, 
обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), призоваваме държавата и обществото 
за подкрепа на българския предприемач и за прекратяване на негативните имиджови кампании и законотворчески 
инициативи, развалящи бизнес климата и рушащи инвеститорското доверие. 
  
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Ангелкова отчита 50% повече китайски туристи у нас 
50% повече туристи от Китай са посетили България за периода януари- август тази година спрямо същия период на 2016 
година. 
Общият брой на китайските туристи през тази година бил около 19 хиляди, като само за месец август у нас е имало около 
2 200 гости от азиатската страна. Това отчете министъра на туризма Николина Ангелкова по време на форума "България и 
Шанси, Китай - два свята по Пътя на коприната". 
Ангелкова отбеляза още, че между двете страни традиционно се наблюдават добри туристически отношения и имало 
тенденция за ръст при броя на туристите. Тя припомни, че през месец септември в мегаполиса Шанхай беше открит 
туристически информационен център на страната ни, които промотира възможностите и предимствата на българския 
туризъм и представя страната ни като дестинация за четири сезона. 
На форума министърът на туризма обясни и защо България е и изключително добро място за инвестиции - страната ни е с 
най-нисък корпоративен данък в ЕС, а увеличението на БВП за последните 5 години изпреварвал средния темп в ЕС. 
 
БТВ 
 
√ Лиляна Павлова: Неравното третиране за Шенген понижава доверието в Европа 
Според нея се поставят условия, които изглеждат обективни, но накрая се мерят субективно 
Липсата на доверие в Европа е, че тя поставя критерии, към страни като България например за Шенген, когато те са спазени 
от много време и въпреки това нямаме обективната безпристрастна оценка да бъдем приети. 
Държави членки, които ги нарушават, не биват санкционирани. 
Това е неравно третиране, което създава предпоставки за понижаване на доверието в Европа в единното семейство, от 
което искаме да бъдем част. Това каза министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова по 
време на конференцията "Бъдещето на Европа и българската перспектива". 
Според нея се поставят условия, които изглеждат обективни, но накрая субективно се мерят и това често е един от 
проблемите на Европа. 
Павлова коментира приоритета на българското председателство за Западните Балкани и посочи, че, освен българско, 
искаме председателството ни да бъде балканско. За нас, живеещите в този регион, Западните Балкани са важна тема, буре 
с барут, което не трябва да оставим да тлее, коментира министърът. 
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Според нея сега е моментът да обърнем специално внимание върху Западните Балкани, без да даваме фалшиви обещания. 
Целта е да дадем заявка, честен, обективен план за действие на всяка една от държавите спрямо нейния прогрес и 
проблемите, които има, обясни Павлова. 
Ние искаме да работим и с всяка държава поотделно, стъпка по стъпка какво й предстои, допълни тя. 
Западните Балкани са наш приоритет в три направления – ясна европейска перспектива и ясен план за действие, сигурност 
и миграция, свързаност – пътна, енергийна, дигитална, отбеляза министърът. Тя припомни мотото на председателството – 
"Съединението прави силата" и отбеляза, че това е едно послание, което е валидно повече от всякога. 
Освен темата за Западните Балкани, втората основна посока, в която искаме да фокусираме усилията си, е да постигнем 
консенсус каква да е многогодишната финансова рамка. 
Започваме подготовката на поредица експертни и политически конференции, работни групи, заседания, за да може, когато 
излезе през май проектът на рамката, ние вече да сме направили анализа на политиките, какво предлагаме и какво искаме 
да защитим като национална позиция, обясни Павлова и подчерта важността на това дебатът да бъде проведен преди май 
2017 г. 
Марио Монти, бивш еврокомисар, заяви по време на конференцията, че е окуражен от подхода на правителството към 
председателството. Според него рискът от дезинтеграция в Европа е започнал да намалява. 
Монти смята, че референдумът за брекзит не е имал "заразен ефект", а дори наобратно - в много от държавите 
настроенията в подкрепа на ЕС са се повишили, а и повече хора гласуват на избори. 
 
Investor.bg 
 
√ БФБ задейства процедурата за придобиването на енергийната борса 
Подадено е искането към КЗК за одобрение на сделката 
Българската фондова борса (БФБ) подаде заявление пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) искане за 
придобиване на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ), вижда се от регистъра на КЗК. 
БФБ и Българският енергиен холдинг (БЕХ) се договориха за прехвърлянето на енергийната борса срещу 5,2 млн. лева в 
средата на август. 
Предвижда се 4 млн. лв. да бъдат платени при сключване на договора за прехвърляне на 100% от капитала на БНЕБ, а 
останалата част от сумата, възлизаща на 1,2 млн. лева, да бъде платена на три равни вноски в рамките на шестия, 
дванадесетия и осемнадесетия месец след прехвърляне на акциите. 
Сделката е заради искането на Европейската комисия (ЕК) енергийната борса да бъде продадена, за да няма БЕХ конфликт 
на интереси на електроенергийния пазар. Акционерите на БФБ одобриха сделката за енергийната борса в края на 
септември. 
 
√ БАИ: България има потенциал да привлече голям автомобилен производител 
Агенцията е сертифицирала три проекта в автомобилостроенето на стойност над 50 млн. лева от началото на 
годината 
Машиностроенето се развива успешно в България - броят на заетите е 600 хил. души, което е предпоставка през 
следващите години страната да привлече сериозен производител на автомобили. Този коментар направи изпълнителният 
директор на Българската агенция за инвестициите (БАИ) Стамен Янев. 
Той участва в национална среща на автомобилния бранш, организирана от Аутомотив клъстер България, съобщават от 
пресцентъра на БАИ. 
От началото на годината Агенцията е сертифицирала три проекта в автомобилостроенето на стойност над  50 млн. лева  с 
потенциал да бъдат разкрити над 3 000 нови работни места. "В момента работим по три нови проекта, които са с 
приблизително същите параметри“, заяви още Янев. 
България привлича инвеститорите с политическа и икономическа стабилност, достъп до пазари, образована работна ръка 
и финансови стимули към инвеститорите, смята още изпълнителният директор на БАИ. 
"Автомобилната индустрия е основен работодател в Европа", припомни от своя страна зам.-министърът на икономиката 
Лъчезар Борисов, който също участва в срещата. 
Той каза още, че българската икономика е направила качествен скок по отношение на преструктурирането и на 
автомобилния сектор за преработващата промишленост, пишат от пресцентъра на Министерството на икономиката. 
За периода 2004-2016 г. по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са сертифицирани дванадесет проекта от 
автомобилния сектор и машиностроенето с общ размер на инвестициите 655 млн. лева, което е довело до разкриването 
на 7 130 работни места, сочат данните на ведомството. 
По време на срещата беше подписан Меморандум за сътрудничество между Аутомотив Клъстър България и LWK Walter, 
посветен на изграждането на интермодален терминал във Видин, допълват от организацията. 
 
БНТ 
 
√ 70% от произведените в България софтуерни продукти се изнасят в чужбина 
70 % от софтуерните продукти, произведени в България, се изнасят в чужбина. Това заявиха фирми от IT сектора, които 
участват със свои проекти на Конкурса за иновативно предприятие на годината. 
Димитър е мениджър иновации в софтуерна компания, 90% от продукцията на която се изнася в чужбина. Компанията 
разработва програми, които улесняват работата в производствата, банковите и финансовите институции, както и в военно-
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морския сектор. Софтуер, произведен от компанията се ползва от военни училища в цял свят, благодарение на 
партньорство с чужда компания. Въпреки че е водеща в производството на дигитални продукти, България е сред най-слабо 
развитите дигитални икономики в ЕС, показва изследване за дигиталната еволюция на списание „Харвард бизнес ревю“. 
Димитър Николов, мениджър иновации: България в момента е много далече от една страна, която е дигитализирана, в 
която един гражданин може да влезе и с ЕГН-то си в интернет и да осъществи повече от своите транзакции, които иначе 
трябва да прави във институциите. 
Според организаторите на Конкурса за иновативно предприятие на годината конкурсите за иновации стимулират и 
дигитализирането на България. Все повече фирми от селскостопанския сектор, творческите индустрии, социалните 
иновации и машиностроенето участват с проекти.  
д-р Тодор Галев, старши експерт във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“: Ние се гордеем с това, че всяка 
година успяваме да привлечем към конкурса фирми, които са непознати, за пръв път се чува тяхното име. 
Организаторите на Конкурса за иновативно предприятие на годината - фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 
продължават да набират кандидати за участие с интересни иновативни проекти до 15 октомври. 
 
ЕconomyNews.bg 
 
√ Бургас: Работа за всеки, завършил ИТ курс 
Бургас става един от националните центрове на ученическа програма за обучение по приложно програмиране. Останалите 
ще са София, Пловдив, Русе и Правец. Програмата е инициирана от бизнеса, който гарантира реализация на обучените 
кадри. От тази уникална възможност могат да се възползват всички настоящи десетокласници, които да започнат през 
следващия месец ноември тригодишен курс и да го приключат през 2020 година със съответната диплома и знания, 
едновременно със завършване на средното си образование. 
На 11-12 ноември предстои тест за входно ниво, изготвен от Министерството на образованието. На 18 - 19 ноември ще 
започне реалното обучение. Предвижда се в Бургас да бъдат сформирани максимум четири групи от по 20 души. От 
активността на кандидатстващите младежи зависи запълването на бройката. Обучението ще протече в рамките на 320 часа 
годишно през всяка от трите години, като част от него ще е онлайн. Уроците на живо ще се провеждат в Професионална 
гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов" и Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Обучението е напълно 
безплатно. Лекциите и упражненията ще са в събота и неделя. За бургаския център могат да кандидатстват не само тукашни 
ученици, а и от съседните общини и областите Сливен, Ямбол, Хасково и Варна. На всеки одобрен курсант от по-далечно 
място ще се поемат разходите за път и храна. 
* Община Бургас подпомага още няколко обучения в IT сектора: 
През месец май, след лична покана на кмета се разкри Постоянен обучителен център по програмиране и софтуерно 
инженерство на СофтУни в Колежа по туризъм. Първият курс стартира на 27 май и в него участваха над 200 души, а вторият 
на 7 октомври, като в момента се обучават 180 души. СофтУни обучава бургаските младежи на писане на програмен код 
на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори 
и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-
else, switch-case) и цикли (for, while, do-while, for-each). Обучението завършва с практически изпит по програмиране, който 
от декември месец ще се провежда и в Бургас. 
СофтУни стартира платени курсове за най-малките от ноември в Бизнес инкубатор - Бургас. Обучението SoftUni Kids има за 
цел да даде основни понятия по основи на програмирането, да развива логическото мислене и въображението на децата. 
Занятията ще се провеждат в съботните дни от 11 ноември до 13 януари, по два астрономически часа, а учениците ще 
бъдат разпределени в две възрастови групи, от 1 до 3 клас и от 4 до 6 клас. 
До 16 октомври е срокът за записване в безплатното обучение по програмиране, организирано от Община Бургас и ИТ 
Таланти. То ще бъде фокусирано върху фундаментално изучаване и усвояване на основи и алгоритми, а също така върху 
практическото приложение на изучавания материал. Курсът е с продължителност 5 месеца и стартира на 20 ноември. 
Занятията ще са интензивни, с практическа насоченост.  Местата за прием са ограничени - групата е от 25 души. Обучението 
е напълно безплатно, а кандидатстването става чрез попълване на кратка форма за регистрация, като изключително важно 
е да се посочи актуален номер на мобилен телефон. Няма изискване за предишен опит, но кандидатите трябва да бъдат 
пълнолетни и да притежават силна мотивация за работа в областта на софтуерната разработка. Подборният процес 
включва два кръга на логически тестове, а показалите най-добри резултати от тестовете ще бъдат допуснати до 
събеседване с HR специалисти, което е последният и най-важен етап от подбора. 
Завършилите обучението участници ще получат добра подготовка за започване на работа в областта на програмирането и 
съдействие за намиране на работа в Бургас. 
 
В.Банкерь 
 
√ Държавата обмисля схема за кредитиране на закъсалите болници 
Министерството на здравеопазването е взело решение да отпусне финансова помощ от 300 000 лева за болниците в Ловеч 
и Враца. Освен това ведомството е изплатило цялата сума за спешни дейности на болниците в размер на над 50 000 лева.  
Това обяви министърът на здравеопазването Николай Петров по време на конференцията "Иновации и добри практики в 
здравеопазването".   
По думите му в системата на здравеопазването трябва да има широко обществено обсъждане - накъде, с какви средства и 
с каква цел трябва да се развива. Трябвало да се намери баланс между обхватността на системата и нейната иновативност. 
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Типично за настоящата ни система било, че има места с много силно развити технологични решения, но не е много ясен 
отговорът за достъпността до тях. 
Преди дни Петров обяви, че се търсят решения за излизане от финансовата криза на лечебните заведения. В тази връзка 
държавата обмисля създаването на фонд или целева субсидия, която да дава възможност на болниците да теглят кредити 
без никаква или с минимална лихва, така че да покриват задълженията си. 
Министърът на здравеопазването вече е провел среща с премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав 
Горанов, на която са обсъдили тази възможност. 
"Болниците са търговски дружества, дълговете им са над половин милиард, а държавата няма право да им дава помощи", 
обясни здравният министър. 
От изказването му стана ясно, че болниците, които са в най-кризисно състояние са в Ловеч, Враца, Бургас, Видин и в Стара 
Загора. 
"В момента се променя модела на управление, правят се опити да се предоговарят задължения в закъсалите здравни 
заведения", разясни преди дни Николай Петров. 
Той заяви, че въпросният фонд е законен и възможен, но трябва да се проучи как да бъдат устроени правилата, за да не се 
допуска дискриминация на здравни заведения, защото пред закона те всички са равни. 
През миналата седмица проф. Николай Петров се е срещнал и с министъра на социалната политика Бисер Петков. Двамата 
са обсъждали вариант да се поемат разходите за извънболнична помощ на доказано социално слаби граждани. 
Досега подобен ресурс не е създаван, а е належащ. Обсъжда се сумата между два и три милиона лева, поясни министърът 
на здравеопазването. 
 
Капитал  
 
√ МВФ отново повиши очакванията си за българската икономика 
Ревизираната прогноза показва ръст на БВП от 3.6% през 2017 г. 
Международният валутен фонд (МВФ) отново ревизира нагоре очакванията си за развитието на българската икономика 
през тази година. В публикувания доклад за световните икономически перспективи експертите от фонда прогнозират, че 
през 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с 3.6%, а през 2018 г. ще се забави до 3.2%. 
Повишението е значително - със съответно 0.7 и 0.3 пр.п. за тази и следващата година, спрямо предходния доклад от 
пролетта. 
Подобрението най-вероятно се дължи на по-добро от очакваното представяне на българската икономика през тази година. 
В предходния си доклад фондът очакваше забавяне през 2017 г. до 2.9%, но първите две тримесечия отбелязват годишен 
ръст на БВП от над 3.6% по ревизираните данни на НСИ. Успоредно с подобрените очаквания за България МВФ повишава 
нагласите си и за световната икономика - ревизията е с 0.1 пр.п. нагоре до 3.6% ръст през тази година. 
Най-оптимистичната прогноза към момента обаче остава тази на Министерството на финансите, която беше публикувана 
миналата седмица. В нея ведомството залага на ръст на БВП на България от 4%, следван от леко забавяне през 2018 г. до 
3.9%. 
Другите промени 
Според МВФ поскъпването на стоки и услуги в страната ще продължи през тази и следващата година. Фондът ревизира 
очакванията си за инфлацията през 2017 г. нагоре с 0.1 пр.п. до 1.1%, а понижи нагласите си за 2018 г. - от 1.8% пролетта 
до 1.4% средногодишно сега. Една причина за намалението може да е все още ниската основна инфлация, която изключва 
цените на храните и енергията. 
Промяна се забелязва и в прогнозите за текущата сметка. МВФ залага на излишък в размер на 2.5% през 2017 г. при 
очаквания за 2.3% в пролетната прогноза. Фактор за изменението вероятно е доброто представяне на българския износ 
тази година както към ЕС, така и към трети страни. 
Подобрени са очакванията и за безработицата. Докато през април фондът ги остави без промяна, сега нагласите са делът 
на безработните да падне от 7.7% през миналата година до 6.6% през 2017 г. Това е с 0.5 пр.п. под числото от пролетта. 
Глобалната перспектива 
По-добрите нагласи за световната икономика си имат обяснение - положителните тенденции по отношение на 
потребителското доверие, инвестициите, търговията и индустриалното производство се засилват. И все пак от фонда 
отбелязват, че има още какво да се желае. Растежът остава слаб в много страни, което показва, че възстановяването не е 
приключило. Отрицателен ефект върху перспективите имат слабата производителност на труда и влошаващата се 
демография. Успоредно с това МВФ отчита като риск пред глобалното развитие предизвикателствата във финансовия 
сектор. 
 
В. Монитор 
 
√ 1300 лв. в хазната от всяка проверка 
По 1300 лева влизат в хазната от всяка данъчна проверка по морето. Това показват изчисления на „Монитор“ на база данни 
на Националната агенция за приходите (НАП). 
През летните месеци данъчните инспектори са направили близо 40 000 проверки, което е вдигнало оборотите на 
търговците с 23% 
Дистанционната връзка на касовите апарати показва, че през юни, юли и август хотелите, дискотеките и магазините по 
Северното и Южното крайбрежие са отчели продажби, които надхвърлят 1 млрд. лева на месец. Така се оказва, че за трите 
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летни месеца морските търговци са чукнали касови бележки за около 3 млрд. лева, което е с 560 млн. лева повече спрямо 
регистрирания оборот за миналата година, когато сумата е възлизала на приблизително 2,440 млрд. лева. 
Резултатите от кампанията са значителен ръст на отчетените обороти, драстично намаление на констатираните нарушения, 
като и увеличаване на фактурирането на едро към туроператори и търговци, работещи в курортите. По време на 
проверките НАП използва подхода на т. нар. открити наблюдения, при които инспекторите присъстват в популярни 
заведения, дискотеки, ресторанти и паркинги в продължение на дни или седмици, като по време на наблюдението 
приходите на обектите са увеличават в пъти, уточниха още през лятото от Приходната администрация. 
Освен това се оказва и че има увеличение на приходите от данъци и осигуровки по Черноморието с 52 млн. лева. 
Така ако разделим тези постъпления на всички извършени инспекции, се оказва, че по 1300 лв. се прибавят в бюджета 
след всяка проверка на данъчните инспектори. 
Според последните данни на Комисията за защита на потребителите (КЗП) проверяващите от ведомството са извършили 
2361 инспекции по родните курорти в заведения, хотели и туроператорски офиси, като са съставени 232 акта. В цялата 
страна пък са направени 11 000 проверки. 
Оказва се, че най-честите нарушения открити от комисията, са свързани с това, че хотелите или ресторантите не са 
отговаряли на изискванията за определената им категория.  
Това означава, че всъщност ние си плащаме, за да спим в четиризвезден хотел, а пък на практика се оказва, че условията 
в него са за 3 звезди. Друг проблем е, че много често къщи за гости се рекламират като семейни хотели. Инспекторите 
често се натъквали и на заведения без менюта, както и на обекти, за които няма информация за фирмата и седалището на 
търговеца и работното време. 
Контролният орган се е произнесъл за наличие и забрана на нелоялна търговска практика по девет случая. Те са свързани 
с предоставяне на невярна и подвеждаща информация относно категоризацията или вида на туристически обекти, 
принуда за потребителя да заплати цената за ползване на плажни принадлежности под наем, като се ограничава свободата 
му на избор - да заплати само услугата, която желае, казват от КЗП. 
Един от случаите е за хотел в курорта „Св. Контантин и Елена“, който твърдял, че има спа център, но той не работел. Оказало 
се, че комплексът не притежавал сертификат и не е подавал документи за сертифициране съгласно изискванията на Закона 
за туризма. 
Другите два известни случая са за плаж „Нестинарка“, където собственикът принуждавал потребителите да плащат за 5 
лева за шалте, ако искат да лежат на шезлонг за 36 стотинки, и такса от 20 лева за „празен стол“. 
През летния туристически сезон при извършени проверки са установени забранени 32 вида стоки, за които по безспорен 
начин е доказано, че крият риск за здравето и безопасността на потребителите. Спрени са детски бански костюми, 
шезлонги, градински маси, рибарски столове, лазерни показалки и други застрашаващи здравето и живота артикули. 
От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщиха за „Монитор“, че 17 заведения за обществено хранене 
са затворени за различни срокове от време по Черноморието това лято за лоша хигиена или други нарушения. Най-много 
издънки са били констатирани по кръчмите и кафенетата в курорта „Св. Константин и Елена” на север от Варна, а по южното 
Черноморие - в Созопол. От пресцентъра на БАБХ обаче уточняват, че това не значи, че там повечето обекти за обществено 
хранене не са били изрядни. Просто са били хванати повече дребни нарушения, добавят от агенцията. 
На няколко заведения по Южното Черноморие през лятото е била наложена и най-голямата санкция от 3 бона, защото са 
работели нелегално без никаква регистрация или са извършвали неразрешена според удостоверението за регистрация на 
обекта дейност, информират от контролното ведомство. Първите са били затворени завинаги. 
В резултат на инспекциите са съставени общо 160 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 369 
предписания. Общото количество на възбранените и насочени за унищожаване храни от БАБХ през лятото е близо 1000 кг. 
 
В. Земя 
 
√ Над една пета от българския износ извън ЕС е за Турция, за Русия се удвоява 
Между януари и август износът на български стоки нараства с 12.9%, а вносът — с 16.2% спрямо същия период на 2016 г., 
сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Стойността на износа за осеммесечието е 34.09 млрд. лв., а 
на вноса — 38.1 млрд. лв. Само за август износът нараства със 7.3% до 4.3 млрд. лв., а вносът — с 10.8% до 4.9 млрд. лв. 
Статистиката за стокообмена с държавите извън ЕС показва, че износът нараства с 16.8%, а вносът — с 26.7% за 
осеммесечието. Стойността на износа е 11.7 млрд. лв., а на вноса — 13.9 млрд. лв. Български стоки на най-голяма стойност 
са изнесени за Турция — 2.7 млрд. лв., тоест близо една четвърт от общия износ, а увеличението спрямо година по-рано е 
с 12.8 на сто. На второ място е Русия, за където българският износ се удвоява и достига 987 млн. лв.  
Трети пазар за българските компании е Китай — износът е за 796.7 млн. лв., а увеличението е с 55.4%. При вноса трите 
страни се пренареждат — най-голям е стойностният обем на внесеното от Русия — 3.8 млрд. лв., а увеличението е с 27.3%. 
Следват Турция — 2.5 млрд. лв. и ръст от 26.1%, и Китай — 1.5 млрд. лв., увеличение с 8.3%. НСИ оповести и данните за 
търговията със страните от Евросъюза от януари до юли. Според тях износът нараства с 11.2% до 19.5 млрд. лв., а вносът с 
10.7% до 21 млрд. лв. Данните за стокообмена с ЕС до края на август ще бъдат готови на 9 ноември. 
 
Sinor.bg 
 
√ Българската разплащателна агенция става домакин на форум през май 2018 г. 
Ръководителят на 42-та конференция на разплащателните агенции в ЕС Ати Блейв връчи на изпълнителния директор на 
фонд „Земеделие“ Живко Живков съдийското чукче - символ на ротационното домакинството на форума. Церемониалният 
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акт се състоя в естонския град Тарту по време на традиционната среща на директорите на разплащателните агенции от ЕС. 
От българска страна присъстваше и заместник изпълнителният директор на фонда Атидже Алиева-Вели. В срещата 
участваха представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Европейската сметна палата, съобщиха от 
фонд „Земеделие“. 
Живко Живков поздрави делегатите на форума и обяви, че страната ще бъде домакин на следващата 43-та конференция 
на директорите на разплащателните агенции, която ще се проведе в София от 16 до 18 май 2018 г. Той изтъкна, че един от 
основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС е свързан с опростяването и модернизацията на 
Общата селскостопанска политика (ОСП) за следващия програмен период 2020-2027 г. 
Участниците във форума обсъдиха прилагането на ОСП 2014-2020, новите технологии и завишения контрол при 
процедурите за управление на риска. Тези елементи са част от инструментариума, чрез който разплащателните агенции 
следят правилното разходване на финансовите средства от националните бюджети и този на ЕС. 
Акцент в презентациите беше поставен върху процесите на електронизация и роботизация при приема и обработката на 
заявления, както по схемите, базирани върху ИСАК, така и по тези, извън системата. Интерес предизвикаха представените 
нововъведения при електронните системи на разплащателните агенции, получили световни награди за иновации в 
земеделието. 
Друг акцент на конференцията беше поставен и върху ОСП и новите технологии в контекста за повишаване на 
ефективността на контрола при разходване на средствата. Бяха представен и IT инструментите за земеделие, както и 
първите резултати от сателитно базираната коситба на пасища. 
На фокус беше поставен последният доклад на Европейската сметна палата – „Какво се промени през 2016 г.?” Беше 
обсъден и текущия статус на преговорите за Омнибус и процеса към ОСП след 2020. Предложението за регламент 
„Омнибус“ представлява втори етап в опростяването на ОСП и идва след поредица мерки, приети чрез промени в 
делегирани актове и актове за изпълнение на ЕК и нейни насоки. 
На конференцията в Естония бяха презентирани и заключенията от 41-вия форум в Малта, насочени към въвеждането на 
дигиталните иновации. Директорите на разплащателните агенции подписаха обща декларация за внедряване и 
използване на новите технологии в администрирането на дейностите. 
Проведени бяха и три тематични работни групи, които разгледаха детайлно новите решения при променяща се нужда от 
достъп до данни, 100-процентово наблюдение като нов начини за извършване на контрол и възможностите за въвеждане 
на изцяло автоматизиран процес при прилагане на ИСАК. 
По време на събитието директорите на разплащателните агенции изразиха очакванията си, че основният дебат по новата 
ОСП ще започне към края на 2017 г. и ще достигне кулминацията се по време на Българското председателство на Съвета 
на ЕС през 2018 г. 
 
ПИК 
 
√ ПАСЕ гледа доклад за върховенството на закона в България 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) ще разгледа днес доклад, посветен на върховенството на закона. 
Документът е изготвен от комисията по правни въпроси и човешки права към Съвета на Европа, и обхваща примери с 
България, Румъния, Полша, Молдова и Турция. 
В документа е изразена загриженост от опитите за политизиране на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на съдилищата у нас, в 
Полша и в Турция, и заради корупцията (в България, Молдова и Румъния). Комисията отправя препоръки към петте 
обхванати от доклада държави. В проект на резолюция, която предстои да бъде гласувана днес, се изразява загриженост 
от последните събития, застрашаващи върховенството на закона и особено независимостта на съдебната система и 
принципа за разделението на властите. Корупцията, която е голямо предизвикателство за върховенството на правото, 
остава широко разпространена в България, Молдова и Румъния, се посочва в текста. 
В отправените към българските власти препоръки се съдържа призив за продължаване на реформата на ВСС, съдебната 
система и прокуратурата, както и за усилване на борбата с корупцията. В проекта на резолюция се препоръчва нашата 
страна да създаде агенция за противодействие на корупцията. 
 
Infostock.bg 
 
√ Петролът отново поскъпва след вчерашния скок с 2 процента 
Цените на петрола се повишават след старта на сутрешната търговия в Азия, което е сигнал, че пазарите постепенно се 
свиват след години на свръхпредлагане, въпреки че перспективите за 2018 г. остават все още несигурни. 
Средната цена на фючърсите на американския лек суров петрол (WTI) e 51,07 долара за барел, която е с 15 цента, или 0,3 
процента от вчерашните нива, когато в един момент  оскъпяването беше драстично - 2 процента, преди да се върнат отново 
на цена малко над 50 долара за барел. 
Петролните фючърси на европейския вид Brent достигнаха 56,71 долара за барел, което е нарастване с 10 цента, или 0,2 
процента спрямо нивата при затваряне на вчерашната търговия. Brent също поскъпна с 2 процента във вторник. 
Търговците очакват данните за запасите от горива в САЩ, които ще бъдат обявени днес и утре, като индикатори за посоката 
на цените. 
Заради федералния празник на САЩ - Денят на Колумб, двете институции, които обявяват данни за петрола, ги отлагат с 
един ден. Американският петролен институт (API) планира да обяви днес данните си за миналата седмица, а информацията 
от Агенцията за енергийна информация (EIA) към Министерството на енергетиката на САЩ се очаква в четвъртък. 
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Подкрепата за цените в момента идва от икономическия растеж, който според прогнозата на Международния валутен 
фонд, обявена вчера, е за нарастване с 3,6 процента през тази година и с 3,7 процента през 2018 г. 
Средните стойности на Brent от началото на годината са за 52,7 долара за барел. До края на годината от банката Barclays 
очаква средните стойности да се повишат до 53 долара за барел. Въпреки това, анализаторите на кредитната институция 
не изключват цената на петрола да се понижи отново догодина, като през второто тримесечие на 2018 г. Brent може да 
падне до 48 долара за барел, заради нарастващото световно производство. 
Споразумението между Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и други производители извън картела, 
вкл. Русия, предвижда средните добиви да бъдат намалени с 1,8 милиона барела на ден, за да се балансират цените. 
Споразумението изтича на 31 март 2018 година. И в преки че усилено се говори за неговото продължаване до края на 
следващата година, страните-производителки, които не са подписали споразумението, като САЩ, увеличават своето 
производство. 
"Това беше ... очевидно година за ОПЕК", коментира за „Ройтерс" Лукман Отунуга, анализатор на фючърсни пазари от 
брокерската къща FXTM. - Въпреки че Саудитска Арабия планира да направи най-големите съкращения в своята история, 
като намали добивите с 560 000 барела в денонощие през следващия месец, този ефект може да се окаже минимален, ако 
производителите на шистов петрол в САЩ си направят подарък и увеличат добивите си за Коледа. 
Производителите в САЩ нямат никакви ангажименти за ограничаване на доставките, а добивите са нараснали с 10 
процента тази година до над 9,5 милиона барела, сочат данните на EIA. 
В интервю за „Ройтерс", Ян Телър, главен изпълнителен директор на най-големия търговец на петрол Vitol, заяви вчера, че 
американската продукция ще се покачи с още 0,5-0,6 милиона барела годишно, преди да се стабилизира. Според, Тейлър, 
в момента пазарите са "скучни", а „маржовете са много, много стегнати". 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции поскъпнаха до 10-годишен връх 
Днес азиатските акции скочиха до най-високото си ниво от десетилетие, след като индексите на Уолстрийт записаха 
рекордни нива, докато доларът се движеше близо до двуседмични нива - на фона на опасенията, че данъчните реформи 
на президента на САЩ Доналд Тръмп може да забуксуват. 
Еврото се търгуваше близо до 10-дневен връх, след като лидерът на Каталония отложи плановете за обявяване на 
независимост от Испания, което намали опасенията в краткосрочен план по отношение на стабилността на еврозоната. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.5%, до 546.38 пункта, което бе най-високото му ниво от декември 
2007 г. 
Австралийският основен индекс скочи до 1.5-месечен връх, докато южнокорейският KOSPI добави 0.6% и е близо до нови 
рекордни нива. 
Японският Nikkei се доближи до 21-месечен връх, въпреки че акциите на засегнатата от скандал Kobe Steel продължиха да 
поевтиняват. 
Положителните пазарни нагласи бяха подкрепени от Международния валутен фонд, който завиши прогнозата си за 
световния икономически растеж за 2017 и 2018 г. 
Трите основни щатски борсови индекса вчера записаха нови рекорди, Dow Jones нарасна с 0.3% за деня, S&P 500 добави 
0.2%, а технологичният Nasdaq се повиши с 0.1%. 
На валутните пазари доларът се търгуваше близо до двуседмични нива, след като ескалиралата война на думи между 
Доналд Тръмп и сенатор Боб Коркър засили опасенията около способността на администрацията да прокара обещаните 
данъчни реформи. 
Доларовият индекс се стабилизира около 93.314 пункта спрямо кошница от шест други основни валути, което е близо до 
най-ниското му ниво от 29 септември насам. 
Доларът бе поставен под натиск и несигурността около следващия президент на Федералния резерв. 
Инвеститорите ще очакват по-късно днес протокола от последната среща на Фед, който може да засили прогнозите за 
вдигане на лихвите през декември. 
Еврото се търгува близо до нивото от 1.1803 спрямо долара, недалеч от вчерашния връх от 1.1825, след като премиерът на 
Каталония Карлес Пучдемон призова за преговори с Мадрид относно бъдещето на автономната провинция. 
Този ход намали опасенията около една от големите икономики в еврозоната и ободри инвеститорите. Фючърсите на 
мадридския IBEX 35 поскъпнаха с 1.1%, след като индексът затвори с понижение от близо 1% вчера. 
При суровините щатският лек суров петрол поскъпна с 12 цента, до 51.04 долара за барел, докато петролът от сорта брент 
добави 7 цента към цената си, до 56.68 долара. Златото отстъпи от двуседмичния си връх и се търгуваше на цена от 1 287.61 
долара за тройунция. 


