Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АИКБ УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА ВТОРИЯ КОНКУРС-ИЗЛОЖЕНИЕ МЛАДЕЖКО ТЕХНИЧЕСКО
ТВОРЧЕСТВО В ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Над 300 ученици, студенти и младежи от цялата страна се включиха във второто издание на конкурса-изложение
Младежко техническо творчество. Тази година форумът е вече с международно участие от Украйна и Румъния. Събитието
е част от календара на Министерството на образованието и науката, организира се със съдействието на Община Горна
Оряховица и инициативен комитет, включващ фирми от региона.
В конкурсната програма участват 58 младежки творчески колективи от средните и висши технически училища в страната.
Областите, в които те се състезават са мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика, приложна
механика. Участниците ще се представят с полезни модели, конструкции, изделия, макети, инструменти, софтуер или
машини.
При откриването на форума председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев подчерта,
че икономиката на страната се развива и бизнесът очаква младите хора с техните умения в областите на приложната
математика, информатиката и техническите науки да се реализират у нас. Той допълни, че работодателската организация
оказва постоянен натиск на образователното ведомство по-голяма част от финансирането на висшето ни образование да
се пренасочи към техническите и инженерните специалности, както и към изучаващите фундаментални науки като
математика, физика и химия.
Очакванията на организаторите и на участниците са, че този форум ще се превърне в традиционна среща на младите
иноватори всяка година. АИКБ приветства инициативата и напълно подкрепя превръщането на конкурса-изложение
Младежко техническо творчество в ежегодно събитие.
√ АИКБ организира информационна среща във връзка с възможностите по ОП „Иновации и конкуретноспособност“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ,
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) има удоволствието да Ви покани на информационна среща във
връзка с представяне на възможностите, които предлага Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 20142020.
Събитието ще се проведе на 24 октомври 2017 г. (вторник) от 10.30 часа в конферентната зала на хотел „Мак“ в гр. Габрово
на адрес бул. „Трети март“ №9, Южна промишлена зона.
Участие в срещата ще вземе г-н Калин Маринов, заместник-директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката.
Разчитаме на Вашето активно участие.
За повече информация и потвърждение на участието моля да се обръщате към Николай Григоров на следните координати:
тел. 0888 820 418, e-mail n_grigorov2002@abv.bg
С УВАЖЕНИЕ,
НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯ НА ИДУСТРИАЛНИЯ
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
ЗА ОБЩИНА ГАБРОВО
Regnews.bg
√ Техническата мисъл на България отново се събра в Горна Оряховица
Ако има добра новина днес за България, тя е, че вие сте тук заедно и ще можете да обмените мисли и идеи. Пътят към
всяка цел започва от мечтата. Не спирайте да мечтаете, обърна се към младите хора, участващи във Второто изложение –
конкурс „Младежко техническо творчество”, което се откри в Горна Оряховица, един от инициаторите му инж. Камен
Коцев.
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Обещахме си миналата година да направим този форум традиционен, още по-масов и международен. Това вече е факт.
Благодаря на всички, които ни помагат финансово и морално. Догодина ще бъдем още повече, каза идейният баща на
изложението инж. Владимир Григоров.
Тази година в Горна Оряховица представят своите проекти 58 екипи от професионални гимназии, технически университети,
фирми. Свои разработки представят и младежи от Миргород, Украйна и Питещи, Румъния. Основни организатори на
събитието са Фондация „Милен Григоров”, Федерацията на научно-техническите съюзи – Велико Търново и Община Горна
Оряховица. Форумът се подкрепя от Фондация „Еврика”, Министерството на образованието, Асоциацията на
индустриалния капитал, „Ротари клуб” и много фирми.
Днес имаме урок по партньорство между бизнеса, институциите и училищата, между изкуството и техническата мисъл.
Този форум утвърждава, че добрият диалог води до развитието на едно общество. Откривам второто изложение на
младежкото техническо творчество и ви пожелавам да запазите слънчеви спомени от Горна Оряховица, каза зам. кметът
Йорданка Кушева, давайки старт на форума.
Прогресът на човечеството се дължи на инженерите. Нека вашите постижения бъдат стимул за останалите млади хора и те
да се ориентират към технически и инженерни професии. Така България няма да има бъдеще на резерват за обслужващия
персонал на Европа, обърна се към младите хора председателят на Федерацията на научно-техническите съюзи проф. Иван
Ячев.
Вие сте най-полезните хора, вие сте бъдещето на инженерното съсловие и техническата мисъл. Вие сте хората, които
ще създават стойност. Българската икономика се развива с много добри темпове и вече има нужда от вас. Очакваме ви,
призова и председателят на Асоциациата на индустриалния капитал Васил Велев.
Военния духов оркестър на НВУ и мажоретките на СУ „Вичо Грънчаров” направиха откриването бляскаво и тържествено.
Деловата част продължава и с оценяване на проектите от професионално жури. Най-добрите ще бъдат наградени на 13
октомври от 17:30 часа в спортна зала „Никола Петров”. На 14 октомври в залата по акробатика ще има състезание на
роботи.
Manager.bg
√ Над 300 младежи се включиха в изложението Младежко техническо творчество
Над 300 ученици, студенти и младежи от цялата страна се включиха във второто издание на конкурса-изложение
Младежко техническо творчество. Тази година форумът е вече и с международно участие от Украйна и Румъния. Събитието
е част от календара на Министерството на образованието и науката,организирасе със съдействието на Община Горна
Оряховица и инициативен комитет, включващ фирми от региона.
В конкурсната програма участват 58 младежки творчески колективи от средните и висши технически училища в страната.
Областите, в които те се състезават, са мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика, приложна
механика. Участниците ще се представят с полезни модели, конструкции, изделия, макети, инструменти, софтуер или
машини.
При откриването на форума председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев
подчерта, че икономиката на страната се развива и бизнесът очаква младите хора с техните умения в областите на
приложната математика, информатиката и техническите науки да се реализират у нас. Той допълни, че
работодателската организация оказва постоянен натиск на образователното ведомство по-голяма част от
финансирането на висшето ни образование да се пренасочи към техническите и инженерните специалности, както и
към изучаващите фундаментални науки като математика, физика и химия.
Очакванията на организаторите и на участниците са, че този форум ще се превърне в традиционна среща на младите
иноватори всяка година. АИКБ приветства инициативата и напълно подкрепя превръщането на конкурса-изложение
Младежко техническо творчество в ежегодно събитие.
BG Predpriemach
√ АИКБ – активен партньор на Българското председателство
Председателят на АИКБ, Васил Велев и министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС, Лиляна Павлова
подписаха споразумение за партньорство по повод на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
И двете страни се обединиха около становището, че Споразумението е израз на реалното сътрудничество между
държавата и предприемачите у нас за подготовката и осъществяването на Българското председателство. Споразумението
отчита необходимостта от активното участие на българския бизнес в тези дейности, както и факта, че българските
производители и доставчици, и предлаганите от тях стоки и услуги ще популяризират най-добре страната като домакинсред останалите европейски държави.
В подписания документ АИКБ приема да съдейства за осигуряването, посредством спонсорство, на стоки или услуги за
осъществяване на Председателството.
Предметът и условията на всяко спонсорство ще се уреждат с двустранни договори между Министерството за Българското
председателство на Съвета на ЕС 2018 и юридическите лица – членове на Асоциацията на индустриалния капитал в
България. Заявленията с предлаганите стоки или услуги - предмет на спонсорството, ще се подават до Министерството чрез
АИКБ.

2

EconomyMagazine
√ Бизнесът призова за подкрепа
Работодателите с декларация в защита на добросъвестните предприемачи
Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР), в която членуват четирите национално
представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, излезе с декларация 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.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Близо 2,8 млрд. лв. има в Сребърния фонд към края на септември
Както през последните няколко години, така и към настоящия момент парите за пенсии са с нулева доходност
Близо 2,8 млрд. лв. общо има в Сребърния фонд към края на септември 2017 г., става ясно от отчетните данни на
Министерство на финансите, публикувани на сайта на ведомството. От тази сума над 2,7 млрд. лв. са оформени в годишни
депозити в Българска народна банка (БНБ) с решения на Uправителния съвет на фонда.
За сравнение - малко над 2,6 млрд. лв. е наличността във Сребърния фонд в края на 2016 г.
Както през последните няколко години, така и към края на септември 2017 г. парите за пенсии са с нулева доходност.
Кконсервативна инвестиционна политика, с която се управлява фонда обаче, осигурява постигането на положителна
реална доходност, т.е. на доходност, надхвърляща темпа на инфлация за определен период.
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От създаването си до настоящия момент акумулираният ресурс на фонда се намира в отделна сметка в Българска народна
банка. По този начин фондът представлява част от международните валутни резерви на страната и се управлява съгласно
Закона за БНБ, което гарантира, че принципите на надеждност, ликвидност и диверсификация са спазени по всяко време.
Казано иначе, Централната банка управлява парите при минимално възможен инвестиционен риск, което при равни други
условия съответства на относително по-ниско ниво на доходност в сравнение с частните институционални инвеститор.
Преди няколко месеца от Българската стопанска камара (БСК) предложиха допълнителни източници за приходите на
Сребърния фонд. Според работодателската организация в този фонд, който е гарант на пенсионната система, може да
влизат приходи от излишъци от такси, събирани от държавни институции, които надхвърлят разходите за съответните
услуги.

√ ЕСО иска още балансиращи енергийни мощности до 2026 г.
Операторът на енергийната мрежа предлага изграждането на газови централи, които да балансират зелените
производители
Към 2026 година присъединените към енергийната система вятърни и фотоволтаични централи ще имат обща мощност от
над 2,5 хил. мегавата. Това ще направи труден баланса на енергийната система, пише Електроенергийният системен
оператор (ЕСО) в своя Десетгодишен план за развитие.
Документът е разгледан и приет по време на закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в
средата на септември.
Операторът на енергийната мрежа препоръчва изграждането на базови мощности, които да балансират зелената енергия
- като например газови централи, но след оценка на движението на цената на природния газ през годините.
Като цяло от ЕСО не виждат недостиг на енергийни мощности към 2026 година и не очакват проблеми за мрежата при
нормална аварийност. В плана не е записано строителството на АЕЦ "Белене", доколкото все още няма решение на
правителството какво ще се прави в този казус. Предвидено е удължаването на срока за експлоатация на двата работещи
блока на АЕЦ "Козлодуй", както и увеличаването на номиналната мощност на реакторите.
Операторът посочва още, че при екстремална зима мощностите могат да не достигнат и при невъзможност за внос
промишлените потребители могат да ограничават потреблението си в пиковите часове. В същото време обаче през лятото
има излишък на произведена електроенергия.
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В плана е е записано още, че към края на 2016 година към енергийната мрежа у нас са присъединени водни централи с
мощност от 2 300 мегавата, 700 мегавата вятърни паркове, 1 014 мегавата фотоволтаични централи и 66 мегавата централи,
използващи биомаса.
След разговори с инвеститори от ЕСО залагат, че за следващите 10 години към мрежата ще бъдат присъединени общо 1
100 мегавата нови мощности, използващи възобновяеми източници. Най-голям дял се пада на вятърните паркове (още 540
мегавата) и слънчевите панели (общо 490 мегавата).
News.bg
√ Трите ЕРП-та са готови за зимата, отчете проверка на енергийното министерство
Трите eнерго-разпределителни дружества и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) са готови за работа при зимни
условия, съобщиха от Министерството на енергетиката.
Проверката се извършва за трета поредна година от Министерството на енергетиката. На произволно избран принцип са
проверени енергийни обекти в районите на градовете Горна Оряховица, Велико Търново, Севлиево, Габрово, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Чирпан, Дупница, Благоевград, Кресна, Симитли, Сандански, Перник и
Радомир.
В подстанциите са изпълнени необходимите мероприятия, които подготвят системата за действие при есенно-зимния
сезон. Няма забележки по отношение на въздушните електропроводни линии за високо напрежение, информират от
ведомството на Теменужка Петкова.
Всички проверени електропроводи, преминаващи през горски територии, са с добре поддържани просеки. Сервитутните
зони около въздушните електропроводи за средно напрежение са почистени. До края на месеца ще бъдат премахнати
клони на единични дървета, които са в близост до въздушни линии за ниско напрежение.
Съоръженията в обслужваните от трите електроразпределителни дружества възлови станции и трафопостове са
преминали годишния профилактичен преглед. Според резултатите, те са подготвени за работа при зимни условия.
За действие при извънредни ситуации от трите ЕРП-та и ЕСО са организирали аварийни екипи, които са на денонощно
разположение. Те са на територия на страната. Екипите са оборудвани с високо-проходими автомобили и всички
необходими материали за извършване на неотложни аварийно-възстановителни дейности.
Припомняме, от МЕ проверяват и наличието на т.нар. "студен резерв" в електроцентралите.
БНТ
√ София е сред градовете с най-мръсен въздух в Европа
София е една от 14-те зони с най-силно замърсен въздух в Европа. Данните бяха изнесени от Дирекция "Околна среда" на
Европейската комисия по време на двудневната конференция, посветена на чистотата на въздуха в столицата. Експерти от
големи европейски градове като Париж, Барселона, Виена и Мадрид, които вече са се справили с този проблем, идеи как
София да се пребори със замърсяването на въздуха.
6 области в страната имат проблем с мръсния въздух в България. Столицата се оказва сред първенците в тази негативна
класация. Основни причинители на финни прахови частици във въздуха са автомобилите и използването на твърди горива
за отопление. Въпреки че България е осъдена от съда на Европейския съюз, заради системно замърсяване на въздуха, по
думите на кмета Йорданка Фандъкова, тенденцията за справяне с този проблем е положителна. Доказателство за това са
и данните, които от 2011г. сочат, че софиянци дишат все по-чист въздух. По време на първия панел от двудневната
конференция за чистотата на въздуха в София, Джордж Кремлис от дирекция "Околна среда" към Европейската комисия
приозва България да мобилизира усилията си за справянето с този проблем, за да не търпи санкции. Какви мерки
предприема Столичната община за справяне с този проблем, вижте в следващия репортаж.
Основна цел на Столичната община, за да се справи с мръсния въздух, е да накара повече хора да слязат от автомобилите
си и да използват градския транспорт, който трябва да стане по-привлекателен.
Йорданка Фандъкова-кмет на Столичната община: "Трябва да насочим усилия към модернизация на автобусния парк. Вече
над 50% от него е подменен и окончателно миналата година ние и Столичният общински съвет взехме решение, че ще
приключим със закупуването на дизелови автобуси. 90 % от тролейбусния парк е подменен, модернизират се трамвайни
линии, закупуваме нови или рециклирани трамваи."
Решение на този проблем Столичната община открива в промяна на начина, по който се образуват и данъците на
автомобилите. Идеята на законодателните промени, които тя е инициирала , е сумата да се образува според нивата на
отделяните вредни емисии.
Тереза Ставрева: "А по данни на проучването най-вредни за състоянието на въздуха са старите бензинови автомобили."
По отношение на дизеловите двигатели съдържанието на въглеродния оксид се оказва много над нормите в София в
сравнение с други европейски градове. С другият основен замърсител на въздуха-битовото отопление, общината се е заела
да пребори, чрез инсталация за изгаряне на боклука на София. Идеята е Топлофикация-София да оползотворява горивото
от завода за отпадъци.
Йорданка Фандъкова-кмет на Столичната община: "Инсталация, която ще донесе ползи за около 40 000 домакинства да
могат да бъдат топлоснабдени, 30 000 домакинства да получат електроенергия от отпадъците."
Според експерти, обаче, това вместо да помогне, ще навреди на качеството на въздуха в София. Те твърдят, че в следствие
на изгарянето на отпадъци ще се отделят повече замърсители на въздуха.
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Решение на проблема с мръсния въздух от Столичната община открива и в промяна на начина, по който се образуват и
данъците на автомобилите. Идеята на законодателните промени, които тя е инициирала, е сумата да се образува според
нивата на отделяните вредни емисии.
В. Сега
√ Екологичният съвет одобри правителствения вариант за "Струма"
Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) одобри вчера предпочитания и дълго налаган от правителството вариант за
строежа на магистрала "Струма" през Кресненското дефиле. Това съобщиха вчера от Министерството на околната среда
и водите. Одобрената оценка за въздействието върху околната среда е за разделяне на магистралата на две. В посока
към Гърция ще се използва еднопосочно сегашният път, а в обратна посока ще се построи нов - в източна посока, през
терена, където това лято се разрази един от най-големите горски пожари у нас. Този вариант все още се оспорва от част
от еколозите, които вече отправиха и жалба до Брюксел.
В заседанието на ВЕЕС вчера са участвали представители на неправителствени организации, но от МОСВ не посочиха кои
точно са били те. За да подпомогнат вземането на решение, са били включени представители на научната общност и други
експерти, съобщиха вчера от министерството.
Новият вариант за магистралата заменя двата, одобрени още преди 9 г. от Брюксел - за дълъг 15-километров тунел и за
изнасяне на цялото трасе на изток. В момента управляващите бързат с новото трасе, защото, ако магистралата не е готова
до 2023 г., ще трябва да връщаме на Брюксел всички отпуснати досега пари - около 2 млрд. лв. През септември четирима
български министри бяха в Брюксел, за да рекламират одобрения вчера вариант. След решението на ВЕЕС предстои да
бъде подадена нова апликационна форма за парите за този участък и да се чака евентуално одобрение на ЕК. Надеждите
са това да стане до края на тази година.
Dnes.dir.bg
√ НОИ изчислила правилно пенсии, 4900 си ги взели в аванс
НОИ е приложил точно действащия закон за пенсиите, не е допусната грешка. Но има и малко на брой хора, при които
пенсиите нямат реално увеличение.
Това обясни социалният министър Бисер Петков на брифинг по повод подадени в НОИ жалби от пенсионери, които не са
получили планираното увеличение от 2,4% на доходите cи от 1 юли тази година.
Той уточни, че това се отнася до тези, които през 2006 г. са получили повторно увеличение на пенсиите - тогава е дадено
допълнително увеличение на най-ниските пенсии, които същевременно са ограничени по размер и това се отнася до 4900
пенсионери.
Малко по-рано Петков призна, пред БНР, че е допусната е грешка при преизчисляването на новите пенсии, което се прави
ежегодно на 1 юли. Така някои пенсионери са получили по-ниска индексация на пенсиите си от предвидените 2,4% по
закон.
Историята на пенсиите е доста сложна, неразбирателства се получават при преизчисляването, обясни министърът. От 2017
г. има нов механизъм за преизчисляване и индексиране на пенсиите, който замести прилаганото дълги години т.нар.
швейцарско правило, каза министърът.
Новото е, че старият размер на пенсията не се увеличава пряко със съответния процент, получен по швейцарското правило.
Процентът на увеличение на пенсиите за т.г. е 2.4% на база данните за средния осигурителен доход и на индекса на
потребителските цени за 2016 г. До 1-ви януари т.г. тежестта на година осигурителен стаж беше 1.1%, а от 1-ви януари 2017
г. за новите пенсии и от 1-ви юли 2017 г. за старите нарасна с 1.26%, което е, всъщност, нарастване с 2.4%. Този нов
механизъм, приет през 2015 г., като част от пенсионната реформа, тази година за първи път беше приложен на практика.
Целта е да се стимулира участието в пенсионната система и да се отчита осигурителния принос на лицата в по-голяма
степен, подчерта министър Петков.
С преизчисляването на пенсиите се определя нов размер на пенсиите към датата на отпускането на пенсията, продължи
той. В масовия случай увеличението е с 2.4%, но има и малко на брой, при които пенсиите нямат реално увеличениеименно това са тези 4900 пенсионери. Има жалби от пенсионери, но тези жалби не са много. При някои пенсии са се
насложили някои промени в годините на механизми и нормативни актове, коментира Бисер Петков.
Целта ни е да надградим този нов механизъм и да отчетем опита, който имаме при сегашното преизчисляване, посочи той.
Тези 4900 пенсионери във времето по някакъв начин са били облагодетелствани с увеличени пенсии и тъй като
действащият закон е приложен правилно, ние нямаме основание да ревизираме цифрите и да им доплащаме
допълнително пари, категоричен бе Петков.
Но от следващата година размера на пенсиите ще нараства съобразно нарастването на тежестта на осигурителния стаж,
т.е. ако процентът, който се получава по швейцарското правило на очакваните данни за 2017 г., е 3.8% - с толкова ще се
увеличат пенсиите на всички пенсионери, отбеляза министър Петков.
60 са получените жалби при нас от пенсионери до момента, които твърдят, че не са получили увеличение на пенсиите,
заяви управителят на НОИ Ивайло Иванов . Всички те, обаче, са получили минималната пенсия, която от 1-ви октомври т.г.
вече е 200 лв., добави той.
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В. Стандарт
√ Туризмът осигурил 13% от БВП през 2016-а
По данни на БНБ миналата година приходите само от международен туризъм, не говорим за вътрешен туризъм, са 6,4
млрд. лева. Данните показват, че това е 13% от БВП, приходите от туризъм плюс свързаните с него индустрии директно и
индиректно. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова пред ресорната парламентарна комисия.
Относно това откъде МТ черпи статистиката си, Ангелкова посочи, че Министерство на туризма работи с официални данни,
които са изработени от официална институция, каквато е НСИ. „Информацията, която ползва МТ, се основава на данни на
НСИ, който работи с ясни правила и методики, базирани на регламента на ЕВРОСТАТ, како всяка страна-членка е длъжна
да прави. Във връзка с некоректното тълкуване на данните от страна на определени представители на туристическия
бранш, в момента излизаме с обща позиция с НСИ", подчерта Ангелкова.
Пред членовете на комисията тя обясни още, че приоритетите, които МТ залага във връзка с председателството, са изцяло
в синхрон с основните приоритети на председателството-консенсус, конкурентоспособност и кохезия. По отношение на
първия приоритет приоритетите на МТ да са свързани с интегрирания и устойчив подход за Дунавския и Черноморския
регион, имплементиране на стратегията на ЕС за Дунавския регион и ролята на България като координатор на работна
група за сътрудничество в туризма.
„Предложили сме членството на България в Стратегията на Дунавския регион и Организацията на Черноморското
икономическо сътрудничество да бъде използвано максимално като стратегически процес за повишаване на
конкурентоспособността и привлекателността на двата региона. Ще организираме три събития в тази връзка", обясни
ресорният министър.
В. Земя
√ Заради сушата сеитбата върви с по-бавни темпове от 2016-а
Безводието през юли, август и септември се отрази върху сеитбата, чиито темпове тази есен върви с по-бавни темпове.
Едва падналите напоследък дъждове ще ускорят работата на полето, посочиха фермери пред Синор.БГ. Последните данни
на министерството на земеделието сочат, че към 11 септември в страната е извършена дълбока оран върху 2,5 милиона
декара, докато по същото време на миналата година са били обработени над 3 млн. дка. По отношение на предсеитбената
обработка до момента са приключени 6,8 млн. дка, докато миналата есен по същото време готовите за сеитба ниви са били
7,3 млн. дка. Сравнявайки със същия период на 2016 г., засетите площи с пшеница, тритикале и ечемик са с между 2,2% и
19,8% повече, а при ръжта увеличението е близо седем пъти. Единствено при засетите площи с маслодайна рапица се
отчита изоставане на годишна база, с 2,9%. До момента с пшеница са засети над 2,2 млн. дка, с ечемик 316 656 дка, с
рапица 1,1 млн. дка, с ръж 34 275 и с тритикале – 14 405 дка.
Economic.bg
√ Гласувайте за своя „Кмет на годината“
Порталът на българските общини организира петото, юбилейно издание на конкурса
Стотици хиляди българи определиха кои кметове отиват на Големия финал на петия национален конкурс "Кмет на
годината". Оспорваната онлайн надпревара на платформата kmetnagodinata.bg стартира още с началото на допитването на 1 октомври. В първия етап хората гласуват за всички 265 кметовете в 10 категории до 12 октомври 2017 г. включително.
Вторият етап на гласуването започва на 13 октомври 2017 г. В 9 от категориите остават по 15 общини, получили най-много
гласове. Те са разделени както следва: 5 малки, 5 средни и 5 големи общини. Малка община е такава с население до 20
000 души, средна – с население от 20 000 до 50 000 души и голяма – с население над 50 000 души.
В 10-ата категорията - "Кмет на гражданите" може да се гласува за всички 265 общини до края на конкурса – 25 октомври
2017 г.
В категорията "Кмет на годината" битката тръгна много оспорвано. От кметовете на малките общини в надпреварата
продължават управниците на Девня, Челопеч, Костинброд, Горна Малина и Тутракан, от средните - Стамболийски, Троян,
Разград, Ботевград и Велинград. В онлайн допитването в раздела за големи общини във втория етап на конкурса
преминават кметовете на Враца, Плевен, Велико Търново, Казънлък и Пловдив.
В категория "Паркове и градски среда" кметовете, събрали най-голям брой гласове в раздела за малка община, са Челопеч,
Годеч, Раднево, Радомир и Чавдар. В средните общини в битката продължават Стамболийски, Троян, Поморие, Елин
Пелин, Ботевград. Градоначалниците на големите общини, получили най-голяма подкрепа от първия етап са тези на София,
Враца, Кюстендил, Русе и Ямбол.
Сред малките общини, които продължават напред в категорията "Туризъм, култура, фестивали и традиции" са Созопол,
Тутракан, Ивайловград, Каварна и Годеч. В средните остават Гоце Делчев, Самоков, Смолян, Разлог и Поморие. Битката
при големите в сферата на туризма ще е между Благоевград, Асеновград, Търговище, Варна и Пловдив.
С оспорвания си вот гражданите изпратиха на финала в категорията "Ефективно управление на проекти" кметовете на
Белица, Радомир, Луковит, Черноочене и Банско (за малки общини); на Гоце Делчев, Поморие, Сандански, Козлодуй и
Тетевен (за средни общини) и на Габрово, София, Враца, Шумен и Перник (за големи общини).
Гражданите на България оцениха и усилията на кметовете и екипите им да създадат условия хората да спортуват. В
категорията "Спорт и младежки политики" във втори етап на конкурса в раздела за малка община в битката остават
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Стражица, Ковачевци, Долни чифлик, Перущица и Сопот; за средни - Самоков, Първомай, Дупница, Панагюрище и Горна
Оряховица; а при големите - Стара Загора, Бургас, Петрич, Добрич и Кърджали.
Оспорвана битка тече и в категорията "Иновации, наука и образование". Там най-високо бе оценена работата на кметовете
на Ивайловград, Крумовград, Сливница, Тутракан и Приморско (за малка община); на колегите им Ботевград, Добричка,
Елин Пелин, Панагюрище и Свиленград (за средна община); на Русе, Габрово, Добрич, Враца и Пловдив (за голяма
община).
Според вота на хората най-много за развитието на инвестициите и разкриването на нови работни места в регионите са
направили кметовете на Сливница, Златоград, Костинброд, Луковит и Крумовград при малките общини. Същата висока
оценка е и за управниците на Елин Пелин, Аксаково, Велинград, Самоков и Силистра при средните общини, както и за
Димитровград, Бургас, Пловдив, Благоевград и София.
Най-много овации в категорията "Подкрепа за БГ производителите - фермерски пазари в града" събират Крумовград,
Симитли, Чипровци, Ново село (Видин), Баните (Смолян) в раздела за малки общини. При средните общини гражданите
избраха с вота си напред в надпреварата да продължат кметовете на Панагюрище, Стамболийски, Елин Пелин, Разград и
Разлог. Мощно рамо и висока оценка за подкрепа на родните производители събираха и управниците на големите общини
Кърджали, Велико Търново, София, Плевен и Казанлък.
Най-силни във внедряването на нови технологии в категорията "Tech City" според оценката на хората са кметовете на
Девня, Ивайловград, Костинброд, Банско и Челопеч (за малки общини); на Елин Пелин, Панагюрище, Стамболийски,
Разград и Павликени (за средни общини); на София, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Габрово.
В следващите 13 дни България ще избере победителите в 10-те категории. Кметовете, събрали най-голяма подкрепа в
конкурса, ще бъдат отличени на официалната церемония "Кмет на годината 2017" на 27 октомври, петък, от 13:00 часа в
София Тех Парк. Тя ще бъде излъчена вечерта в ефира на БНТ1.
Церемонията се провежда със специалното съдействие на: Изворна вода Бачково, Апартхотел Лъки Банско, БИЛЛА
България, ЧЕЗ България, Опел, Виваком, Екопак и други.
Econ.bg
√ Индустриалното производство в ЕС се повишава изненадващо през август
Производството в рамките на еврозоната нарасна през август с цели 1,4% спрямо юли
Индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейския съюз отбеляза изненадващо здраво повишение през
август, показват данни на Евростат, които сякаш са поредно доказателството за още едно тримесечие на солиден
икономически растеж в региона. В същото време индустриалното производство в България се повиши по-слабо за втори
пореден месец, но спрямо година по-рано отбеляза най-добър растеж от месец май насам.
Производството в рамките на еврозоната нарасна през август с цели 1,4% спрямо юли, когато се повиши с 0,3%. Това
представлява най-солиден негов подем от 9 месеца насам и далеч над осреднената прогноза на финансовите пазари за
по-скрoмно повишение с 0,6 на сто. На годишна база темпото на производствения растеж се ускори до 3,8% от 3,6% през
юли и при очаквания за забавяне до 2,6 на сто.
Солидният растеж на индустриалното производство на месечна база се дължи в най-голяма степен на силен скок с 3,1% на
средствата за производство и с 1,3% на производството на потребителски стоки за дълготрайна употреба , докато
производството на енергия се повиши с едва 0,2%, а това на потребителски стоки с недълготрайна употреба остана на
нивото от предходния месец.
Данните на Евростат са пореден знак, че добрият икономическия растеж в еврозоната, който беше в сила през първата
половина на годината, вероятно ще продължи и през третото тримесечие. Тези данни ще бъдат приветствани от ЕЦБ с
оглед на предстоящото към края на месеца важно нейно заседание, на което ще се обсъди бъдещето на програмата за
покупки на еврооблигации, известна като “количествени улеснения“.
Производство в целия Европейски съюз също регистрира здрав ръст в края на лятото, компенсирайки изцяло слабостта от
предходните два месеца. Индустриалното производство в ЕС се повиши през август с цели 1,7% спрямо юли, когато се сви
с 0,3% и след понижение с 0,5% през юни.
Неговият растеж на годишна база пък се ускори до 3,9% от 3,3% през юли.
И в този случай доста силните данни на месечна база се дължат в най-голяма степен на солиден ръст с 3,2% на средствата
за производство и с 1,2% на производството на стоки за дълготрайна употреба, докато енергийното производство се
повиши с 0,7%, а производството на недълготрайни потребителски стоки - с 0,4 на сто. Индустриалното производство през
август отчете най-силно повишение на месечна база в Чешката Република (ръст с 14,3%), следвана от Малта (с 5,4%) и
Португалия (с 4,7%), докато най-голямо понижение беше отчетено в Холандия (спад с 2,3%), Швеция (с 1,8%) и Франция (с
0,4%). Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен в Литва (скок с 13,1%), Латвия (с 12,1%) и Румъния
(с 10,3%) при спад в Холандия (понижение с 1,8%).
За разлика от осреднени данни на Евростат за ЕС, индустриалното производство в България нарасна относително слабо за
втори пореден месец, повишавайки се през август с 0,4% след аналогичен растеж през юни (възходяща ревизия от
предходна оценка на Евростат за повишение с 0,2%). На годишна база обаче растежът на индустриалното производство в
България се ускори през август до 4,9% от 4,6% месец по-рано (възходяща ревизия от повишение с 4,2%), но все още остава
далеч под много здравия растеж от 9,5%, отчетен през месец май.
По този показател нашата страна остава стабилно над осреднено ниво за целия Европейски съюз.

8

В. Монитор
√ Руската централна банка прогнозира цена на нефта около $40 за барел
Централната банка на русия (ЦБР) запазва прогнозата си от 40 долара за барел за средната цена на нефта в периода до
2020 г., съобщава „Прайм”. Преди два дни от ОПЕК пресметнаха, че цените на нефта догодина ще бъдат в диапазона от 50
до 55 долара за барел.
Днес сутринта американският лек суров петрол се търгуваше на борсите по 50,94 долара за барел, а нефтът сорт Brent - по
56,60 долара, сочат данни на сайта plus500.com. Съотношението между купувачи и продавачи тази сутрин малко преди
08.00 часа българско време бе 55% на 45%.
Profit.bg
√ Среброто продължава да поскъпва
Цената на среброто достигна двуседмичен връх вчера, с което металът продължава да се представя по-добре от златото
през настоящия месец.
Ръстът на среброто от началото на октомври вече е 3.4% спрямо 0.8% за златото.
„Перспективите пред среброто са добри и то ще продължи да поскъпва повече, отколкото златото", прогнозира
основателят на bubbatrading.com Тод Хорвиц. „Според мен в краткосрочен аспект цената може да достигне 18.50 – 19.00
долара за тройунция."
„Мечият пазар за металите приключи, а с евентуалните разпродажби на акциите, парите ще трябва да се насочат на друго
място. Ще станем свидетели на все по-високи цени за среброто“, допълни той.
Съществено значение за ръста при металите в последните търговски сесии оказва поевтиняването при щатския доларов
индекс, който следи представянето на валутата срещу други шест основни валути, както и възприемането им като актив
убежище.
Основен индикатор, който инвеститорите следят, е и съотношението между цената на злато и сребро. В началото на месеца
то бе 77, а днес е 75.
Рано днес цената на среброто вече е 17.30 долара за тройунция, а златото отново флиртува с границата от 1300 долара за
унция.
„Следващата стъпка за среброто е преминаването на границата от 18 долара за тройунция“, споделя още Хорвиц.
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