Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ХРАНИТЕ
Вчера АИКБ изпрати становище по Законопроект за храните, № 702-01-18 внесен от Министерски съвет на Република
България на 26.09.2017 г., до председателите на Комисията по земеделието и храните, Комисията по здравеопазване и
Комисията по икономическа политика и туризъм при 44-то Народно събрание на РБ.
Асоциацията на индустриалния капитал в България следи с интерес дебатите по внесения Законопроект за храните. За
хранителната промишленост на България това е закон от основополагаща значимост и правилното транспониране на
Европейските Директиви в него са гаранция за създаването на условия за устойчиво развитие на всички сектори в отрасъла.
Запознати сме, че в изготвянето на законопроекта, в работната група към МЗХ и в проведените обществени обсъждания
са участвали браншовите организации от отрасъла. Внесеният законопроект ни дава основание да считаме, че ще имаме
един работещ закон, осигуряващ всички предпоставки за предвидима и нормална конкурентна среда за бизнеса.
От дебатите в парламентарните комисии и медиите със загриженост установяваме, че има сериозни противоречия между
двете браншови организации в сектор бутилирани води. По тази причина разгледахме детайлно предмета на
възникналите спорове – Глава трета, Раздел І „Натурални минерални води и изворни води“.
Асоциацията на индустриалния капитал в България счита, че в Раздел „ Натурални минерални и изворни води“ коректно
са отразени всички изисквания на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година
относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води която касае бутилираните води. Не
констатираме противоречия между така предложения раздел и Директивата. Поради това и като сме запознати със
становищата на двете браншови организации от сектора и предвид експертния прочит на законопроекта, подкрепяме
приемането на Раздел „Натурални минерални и изворни“, във вида, в който е предложен, без изменения по предложените
текстове.
Според нас смущаващи са призивите на браншова организация да не се зачитат имената на българските извори, а водите
да се бутилират само под търговски марки. Познавайки в детайли европейските норми и практика относно предмета на
регулиране сме убедени, че при етикетирането на минералните и изворните води определящото е географския произход
и вида на водата, а не търговската марка. Търговските марки имат безспорно своето място на етикетите и това е
регламентирано ясно с Директивата в чл. 8. Интелектуалната собственост на фирмите производители не е застрашена с
приемането на този раздел. Нещо повече, запознахме се и с настоящата правна уредба в сектор води, а това е Наредбата
за бутилираните води. С предложения раздел в законопроекта се правят само няколко по-важни промени, които съвсем
точно транспонират европейското законодателство. Това е въвеждането на правилния термин от Директивата „търговско
описание“, вместо „търговско наименование (търговска марка)“, въвеждането на заповеди на министъра на
здравеопазването за вписване в списъците на признатите натурални минерални води и създаването на консултативен
междуведомствен орган към МЗ. Всички други досега действащи разпоредби на Наредбата за бутилираните води се
запазват. Това на практика означава, че в бизнес климата на сектора е изключен хаос и налагане на нови инвестиции,
каквито неоснователни опасения съществуват. Значителната част от стопанските оператори отдавна работят в синхрон с
изискванията на Директивата и нищо не налага каквито и да е промени в дейността им.
В заключение сме убедени, че приемането на Законопроекта за храните № 702-01-18 внесен от Министерски съвет на
Република България на 26.09.2017 г. е добра възможност за развитие на инвестициите и повишаване на потреблението
във всички сектори на хранително-вкусовата промишленост в страната.
За повече информация прилагаме становището в PDF формат.
News.bg
√ От АИКБ сигнализираха за смущаваща поправка, готвена в Закона за храните
Минералната вода да се бутилира под търговска марка и да не се зачитат имената на българските извори. За този
смущаващ призив от браншова организация за промени в Закона за храните, алармираха от Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) в писмо до три парламентарни комисии.
От работодателската организация се позовават на европейските норми и практика, където при етикетирането на
минералните и изворните води определящото е географския произход и вида на водата, а не търговската марка.
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За сериозни противоречия между две браншови организации в сектор бутилирани води предупреждават от Асоциацията
на индустриалния капитал в България в открито писмо до председателите на три комисии в парламента. Повод за писмото
им до председателя на комисията по икономическа политика Петър Кънев, до председателя за здравната комисия
Даниела Дариткова и до председателя на земеделската комисия Десислава Танева е Законопроектът за храните (№ 70201-18), внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г.
За хранителната промишленост на България това е закон от основополагаща значимост и правилното транспониране на
Европейските Директиви в него са гаранция за създаването на условия за устойчиво развитие на всички сектори в отрасъла,
се казва в писмото.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България считат, че в Раздел "Натурални минерални и изворни води" коректно
са отразени всички изисквания на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година. Те
са за експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води, която касае бутилираните води.
Не установяваме противоречия между така предложения раздел и Директивата, пише в писмото на работодателите. Това
е причината те да подкрепят приемането на Раздел "Натурални минерални и изворни", във вида, в който е предложен, без
изменения по предложените текстове.
"Според нас смущаващи са призивите на браншова организация да не се зачитат имената на българските извори, а водите
да се бутилират само под търговски марки. Търговските марки имат безспорно своето място на етикетите и това е
регламентирано ясно с Директивата в чл. 8. Интелектуалната собственост на фирмите производители не е застрашена с
приемането на този раздел", пишат от АИКБ.
"С предложения раздел в законопроекта се правят само няколко по-важни промени, които съвсем точно транспонират
европейското законодателство. Това е въвеждането на правилния термин от Директивата "търговско описание", вместо
"търговско наименование (търговска марка)", въвеждането на заповеди на министъра на здравеопазването за вписване в
списъците на признатите натурални минерални води и създаването на консултативен междуведомствен орган към МЗ.
Всички други досега действащи разпоредби на Наредбата за бутилираните води се запазват", пише в становището на
работодателската организация.
Според тях, това на практика означава, че в бизнес климата на сектора е изключен хаос и налагане на нови инвестиции,
каквито неоснователни опасения съществуват, се казва в писмото.
Значителната част от стопанските оператори отдавна работят в синхрон с изискванията на Директивата и нищо не налага
каквито и да е промени в дейността им.
В заключение сме убедени, че приемането на Законопроекта за храните е добра възможност за развитие на инвестициите
и повишаване на потреблението във всички сектори на хранително-вкусовата промишленост в страната, гласи позицията
на АИКБ.
Dnes+
√ От АИКБ сигнализираха за смущаваща поправка, готвена в Закона за храните
Минералната вода да се бутилира под търговска марка и да не се зачитат имената на българските извори. За този
смущаващ призив от браншова организация за промени в Закона за храните, алармираха от Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) в писмо до три парламентарни комисии.
От работодателската организация се позовават на европейските норми и практика, където при етикетирането на
минералните и изворните води определящото е географския произход и вида на водата, а не търговската марка.
За сериозни противоречия между две браншови организации в сектор бутилирани води предупреждават от Асоциацията
на индустриалния капитал в България в открито писмо до председателите на три комисии в парламента. Повод за писмото
им до председателя на комисията по икономическа политика Петър Кънев, до председателя за здравната комисия
Даниела Дариткова и до председателя на земеделската комисия Десислава Танева е Законопроектът за храните (№ 70201-18), внесен от Министерския съвет на 26 септември 2017 г.
За хранителната промишленост на България това е закон от основополагаща значимост и правилното транспониране на
Европейските Директиви в него са гаранция за създаването на условия за устойчиво развитие на всички сектори в отрасъла,
се казва в писмото.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България считат, че в Раздел "Натурални минерални и изворни води" коректно
са отразени всички изисквания на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година. Те
са за експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води, която касае бутилираните води.
Не установяваме противоречия между така предложения раздел и Директивата, пише в писмото на работодателите. Това
е причината те да подкрепят приемането на Раздел "Натурални минерални и изворни", във вида, в който е предложен, без
изменения по предложените текстове.
"Според нас смущаващи са призивите на браншова организация да не се зачитат имената на българските извори, а водите
да се бутилират само под търговски марки. Търговските марки имат безспорно своето място на етикетите и това е
регламентирано ясно с Директивата в чл. 8. Интелектуалната собственост на фирмите производители не е застрашена с
приемането на този раздел", пишат от АИКБ.
"С предложения раздел в законопроекта се правят само няколко по-важни промени, които съвсем точно транспонират
европейското законодателство. Това е въвеждането на правилния термин от Директивата "търговско описание", вместо
"търговско наименование (търговска марка)", въвеждането на заповеди на министъра на здравеопазването за вписване в
списъците на признатите натурални минерални води и създаването на консултативен междуведомствен орган към МЗ.
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Всички други досега действащи разпоредби на Наредбата за бутилираните води се запазват", пише в становището на
работодателската организация.
Според тях, това на практика означава, че в бизнес климата на сектора е изключен хаос и налагане на нови инвестиции,
каквито неоснователни опасения съществуват, се казва в писмото.
Значителната част от стопанските оператори отдавна работят в синхрон с изискванията на Директивата и нищо не налага
каквито и да е промени в дейността им.
В заключение сме убедени, че приемането на Законопроекта за храните е добра възможност за развитие на инвестициите
и повишаване на потреблението във всички сектори на хранително-вкусовата промишленост в страната, гласи позицията
на АИКБ.
Zаrata.info
√ АИКБ: Администрацията и недостигът на работната сила задържат ръста
Икономическият ръст в България се задържа поради недостиг на работна сила и прекомерна административна намеса на
пазара на труда. Това е мнението на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), изразено и като позиция по
проекта на Бюджет 2018.
Според АИКБ реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) може да бъде и над 4.2%, но правителството трябва да
насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на производството и
износа – липсата на квалифициран и производителен човешки ресурс. Позицията на АИКБ по проекта на Бюджет 2018 е
била обсъдена на проведено заседания на Националния съвет на Асоциацията и в нея АИКБ отново заявява, че
повишаването на равнището на заетостта (особено на нискоквалифицираните кадри) би могло да се насърчи, ако
• се пристъпи към бипартитно (без държавата) договаряне на минималната работна заплата по браншове,
• бъдат премахнати минималните осигурителни доходи (МОД),
• бъде премахнато доплащането за прослужено време (т.нар. “класове“).
Отказът от административно определяне на МРЗ, МОД и на политика по доходите като цяло би осигурило възможност за
допълнително нарастване на БВП, както и за включване в заетост на повече хора с ниска и без квалификация, се казва в
позицията на АИКБ. Друга важна тема, обсъждана на заседанието, са какви мерки да бъдат предприети в европейски и в
национален план за насърчаване на малките и средни предприятия (МСП), които произвеждат 2/3 от БВП на страната и
дават работа на 3/4 от заетите у нас. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев подчерта, че
малкият бизнес е по-уязвим, по-малко ефективен и често няма възможност да поддържа нужната администрация. АИКБ
има няколко предложения за осигуряването на по-добри условия за малките и средни предприятия (МСП): – искане за
промяна на дефиницията за МСП, на основа на която се решава дали компаниите имат достъп до финансиране от
европейските фондове, до по-евтини кредити и редица административни облекчения; – въвеждане на законово
задължение – както в ЕС, така и в България, за спазване на принципите „мисли първо за малките“, „само веднъж“ и на
мълчаливото съгласие; – провеждане на тест за пригодност към нуждите на МСП на всички предлагани законодателни
промени.
ТВ Европа
√ АИКБ: През 2018 г. БВП може да нарасне с 4,2%, ако има достатъчно квалифицирани кадри
Икономическият ръст на България през следващата година може да е още по-висок от заложеното в проектобюджет 2018,
прогнозират работодателските организации. В параметрите на основния финансов закон за следващата година е заложено
увеличение от 3,9%, но според Асоциацията на индустриалния капитал в България БВП може да нарасне с 4,2 на сто. За
целта обаче трябва да се реши основен в момента проблем – недостигът на квалифицирани кадри на пазара на труда.
Добрин Иванов – АИКБ:
„Във всички сектори на икономиката има недостиг на работна ръка и то във всички нива на персонал. Особено силно се
усеща нуждата в производството, в промишлеността, в строителството, в здравеопазването, земеделието…агрономи,
инженери, лекари…липсват и средни специалисти като стругари, заварчици, медицински сестри…“
Според работодателската организация разрешението на проблема минава основно през промени в образованието.
Добрин Иванов – АИКБ:
„Необходима е реформа в образователната система. Необходима е реформа във висшето образование, реформа в
средното техническо образование. Във висшето образование това, което ние предлагаме като мярка е от една страна да
бъде увеличено държавното субсидиране на техническите университети на тези специалности и професии, от които
бизнесът има нужда. Освен това да бъде въведена и такава практика, когато студенти постъпят във висше учебно
заведение и получават безплатно образование и стипендии, да поемат ангажимент да работят определено време в
страната, като в този процес е възможно да стане и кръстосано субсидиране. Бизнесът да влезе в своята роля и той да
финансира обучението на студентите.“
В краткосрочен план решение на проблема с недостига на специалисти е облекчаване на правилата за внос на кадри от
трети страни – като например съкращаване на срока за назначаване на чужда работна ръка, който в момента е между 6 и
18 месеца. За целта от бизнеса са внесли предложения за законови промени, които се очаква да бъдат гласувани в
Народното събрание.
Повече информация може да намерите във видеото.
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Bulgaria Utre
√ АИКБ: БВП може да нарасне с 4,2%
Ръстът ще стане при наличието на квалифицирани кадри
Икономическият ръст на България през следващата година може да е още по-висок от заложеното в проектобюджет 2018,
прогнозират работодателските организации. В параметрите на основния финансов закон за следващата година е заложено
увеличение от 3,9%, но според Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) БВП може да нарасне с 4,2%. За
целта обаче трябва да се реши основен в момента проблем – недостигът на квалифицирани кадри на пазара на труда.
„Във всички сектори на икономиката има недостиг на работна ръка и то във всички нива на персонал. Особено силно се
усеща нуждата в производството, в промишлеността, в строителството, в здравеопазването, земеделието, агрономи,
инженери, лекари…липсват и средни специалисти като стругари, заварчици, медицински сестри“, посочи изпълнителният
директор на АИКБ Добрин Иванов.
Според работодателската организация разрешението на проблема минава основно през промени в образованието.
„Необходима е реформа в образователната система. Необходима е реформа във висшето образование, реформа в
средното техническо образование. Във висшето образование това, което ние предлагаме като мярка, е от една страна, да
бъде увеличено държавното субсидиране на техническите университети на тези специалности и професии, от които
бизнесът има нужда. Освен това да бъде въведена и такава практика, когато студенти постъпят във висше учебно
заведение и получават безплатно образование и стипендии, да поемат ангажимент да работят определено време в
страната, като в този процес е възможно да стане и кръстосано субсидиране. Бизнесът да влезе в своята роля и той да
финансира обучението на студентите“, каза още Иванов.
В краткосрочен план решение на проблема с недостига на специалисти е облекчаване на правилата за внос на кадри от
трети страни – като например съкращаване на срока за назначаване на чужда работна ръка, който в момента е между шест
и 18 месеца. За целта от бизнеса са внесли предложения за законови промени, които се очаква да бъдат гласувани в
Народното събрание.
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Economic.bg
√ Менда Стоянова: Трябва подобрение на условията за бизнес в България
Според председателят на бюджетната комисия не се обсъжда вдигане на данъците
По-добрите условия за бизнес ще означават по-висок икономически ръст. А постигането на този по-висок растеж ще даде
възможност за по-високи заплати във всички сфери. Това е мнението на Менда Стоянова, депутат от ГЕРБ и председател
на парламентарната Комисия по бюджет и финанси.
„Условията за бизнес трябва да бъдат подобрени. Макропоказатели като финансова стабилност, предвидимост в
икономически и политически план. Има компоненти, които са на много ниско ниво. Нивото на правораздаване влияе
сериозно. Чуждите инвеститори нямат гаранции, че ще получат бързо и справедливо правораздаване“, коментира
Стоянова пред БНР.
Според нея ГЕРБ не разглежда възможността за промяна на данъците. „Всяка година държавата събира все повече и
повече пари. Първият фактор, който влияе, е процентът на самите данъци. После вече говорим за онези данъци, които не
са платени, защото са укрити в сивата икономика“, каза Менда Стоянова. Тя обаче е категорична, че вдигането на данъци
не е техен дебат. „Не можем да вземем от хората повече пари, за да ги дадем на онези, които крадат или управляват
лошо“, смята Стоянова.
В. Сега
√ Част от мерките по "Конкурентоспособност" тръгват едва след година
Въпреки че програма "Иновации и конкурентоспособност" върви добре и вече са платени около 20% от общия й бюджет
от 2.4 млрд. лв., част от мерките по нея ще бъдат отворени за кандидатстване чак в края на програмния период. Това
показва справка на в. "Сега" в работната програма по европейската програма за следващата година.
Така например чак през декември 2018 г. ще бъде отворена мярката, свързана с подкрепа на предприятията за внедряване
на иновации. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е над 107 млн. лв. Минималната помощ, която ще се
отпуска, е в размер на 100 000 лв., а максималното финансиране - 1.5 млн. лв. През есента на идната година ще бъде
отворена и друга мярка - за развитие на клъстери, която е с общ бюджет от 29.9 млн. лева. Почти по същото време пари
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ще бъдат отпуснати и за София тех парк, който ще получи почти 40 млн. лв. за "инвестиционна и консултантска подкрепа"
и доизграждане на инфраструктурата - т.е. сгради, пътеки, осветление и др.
Все пак сравнително рано - през април, ще бъде открита мярката, свързана с разработване и внедряване на сертифицирани
системи за управление на качеството. Общият бюджет по мярката е 150 млн. лева.
ГАЗ
Пари има и за газовата връзка с Гърция. За юни - август е предвидено отпускането на 76.2 млн. лв. за подобряването на
свързаността със съседните газопреносни системи. Допустим кандидат за помощта е Ай Си Джи Би - проектната компания
за газопровода България - Гърция. С парите ще се финансират дейности за надзор, доставка на материали и оборудване и
строително-монтажни дейности, става ясно от програмата на "Конкурентоспособност" за следващата година.
БНТ
√ 7-ми сме в Евросъюза по брой на собствени жилища
8 от 10 българи живеят в собствен дом. За сравнение, този показател в Европейския съюз е по-нисък - 7 от 10 европейци
обитават свое собствено жилище. Данните са на Евростат за състоянието на жилищния фонд в Евросъюза през миналата
година.
За последните 5 години броят на собствените, притежавани от българите, жилища се е увеличил с близо 45 хиляди.
Средният размер на жилищната площ, която едно семейство обитава е около 72 кв. м.
Къде сме ние в Европейската класация по отношение на притежавани собствени жилища?
Най-много семейства със собствен дом има в Румъния - 96 на сто от населението, следвана от Литва - 90 процента.
В края на таблицата са Германия и Австрия, където едва над половината от семействата притежават своя дом.
Въпреки големия брой собствени жилища у нас, значителна част от тях са стари и зле поддържани панелки, строени по
времето на социализма - твърдят експерти от Световната банка.
И още една неблагоприятна тенденция - макар че сме 7-ми в Евросъюза по брой на собствени жилища, се оказва че 1/3 от
имотите у нас са необитаеми.
Във великотърновското село Дoбри дял живеят 1000 души. Тук има доста дву и три етажни къщи, но повечето са празни.
Марийка Йорданова е на 70 години от 40 години живее тук, но през последните 10 е сама - дъщеря ѝ е омъжена в Италия,
а синът е предпочел големия град. Твърди, че големите празни къщи се продават - но засега купувачи няма.
Марийка Йорданова - с. Добри дол, обл. Велико Търново: Ох, хубаво ни е селото, ама много запустя. Нямаме вече училище,
нямаме детска градина, нямаме нищо... Много празни къщи има. Като слезеш на центъра, тук, там виждаш някой човек.
В края на миналата година сме били малко над 7 милиона души. От тях около 5 милиона са обитавали жилища в градовете
и около 2 милиона в селата.
През последните години все повече хора се пренасят към големия град, а там рядко може да се купи имот със собствени
спестявания. Затова според кредитните консултанти, тенденцията е в бъдеще все повече хора да теглят ипотечен кредит
за жилище.
News.bg
√ Предварителният договор гарантира справедливост на клиенти и на производители
Предварителният писмен договор гарантира справедлив изход от евентуално възникнал спор между страните. Това заяви
председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов, съобщиха от КЗП.
Предварителното уточняване на условията на търговската сделка, сключването на писмен договор и наличието на
платежни документи, особено когато става въпрос за услуги, дава по-голяма гаранция при евентуален спор, каза той.
"Когато в магазин или дори онлайн си купувате някаква стока, няма кой знае какви нюанси. Избирате по технически
параметри, сравнявате по различни показатели, взимате информирано решение, плащате и получавате тази стока. При
услугите това далеч не е така. Особено когато говорим за конкретен повод, за по-специфични изисквания, които
потребителят може да има и очаква търговецът да удовлетвори", коментира Маргаритов.
Според него трябва да има предварителен разговор за уточняване на условията. Необходимо е страните да се разберат за
начина на плащане, задълженията на изпълняващия услугата, хипотези при възникване на потребителски спор.
Много важно е да се уточни какво се случва, ако нещо не бъде изпълнено както трябва - на какво обезщетение ще има
право засегнатата страна.
Подобно искане може да бъде представено и от двете страни, обясни председателят на КЗП.
"Принципът е, че потребителят е в по-привилегировано положение спрямо търговеца от гледна точка на закона. Той
урежда нещата така, че търговецът, който по занятие се занимава с определена дейност, носи по-сериозна отговорност,
когато не успява да изпълни своите задължения, и клиентът му съответно има право да изисква това от него. Неслучайно
едно от основните потребителски права е правото на рекламация - когато сте купили дефектна стока или сте получили
некачествена услуга", каза той.
Маргаритов призна, че има и случаи на превратно упражняване на правата от страна на потребители.
Според закона при наличието на договор първоначално рекламацията се отправя към търговеца и той трябва да
предприеме съответните действия.
Възможностите са да приведе стоката или услугата в съответствие с първоначално уточненото, да се договорят отстъпки от
платената цена или да се стигне до разваляне на договора и връщане на парите.
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"Ако няма документи, няма да има никакви доказателства относно развитието на отношенията, какво се е случило и каква
би могла да бъде реалната претенция, включително финансова. В такива случаи единственото, което може да помогне за
развитието на казуса в нормална, цивилизована посока, е да се търси диалог", посочи Маргаритов.
Той припомни, че към КЗП функционират помирителни комисии на подобен принцип, които са безплатни.
Investor.bg
√ ИПИ: По-високият просперитет засега се отлага
Въпреки очаквания от правителството икономически растеж за тази и идна година предприемачите все още ще
бъдат с една „завързана” от чиновниците ръка
Постигане на високи доходи е най-прекият начин за повишаване на качеството на живот. Това, обаче, често не е
достатъчно.
Хората имат необходимост и от други неща, освен високи доходи, за да се чувстват щастливи, проспериращи и доволни от
живота. За едни ценно е качеството на околната среда, а за други най-важно е да живеят в сигурност за живота и
собствеността си и са склонни да жертват част от потенциалния си доход.
Общото за всички хора е желанието им да могат да бъдат такива, каквито са и да правят това, което считат, че е най-добре
за постигане на личен просперитет. В този процес на търсене на възможности за добър живот, всички имаме
взаимодействие с администрацията. Спазването на законите и нормите е неизбежно в общия случай и затова оценката
дали те пречат, или съдействат за постигането на личен просперитет е важна.
Изследването на Световната банка „Правене на бизнес” има редица методологически недостатъци, но е факт, че показва
поне посоката на промяна в шансовете на гражданите и предприемачите да работят и забогатяват.
Последният доклад, публикуван тази седмица, поставя България на 50-то място от общо 190 страни и показва, че
постигането на просперитет за работещите в България се отлага. Отново. Въпреки очаквания от правителството
икономически растеж за тази и идна година предприемачите все още ще бъдат с една „завързана” ръка от чиновниците в
стремежа си за по-качествен живот. Те продължават да пропускат възможностите, на които се радват гражданите в поне
една четвърт от страните по света.
За България изследването показва липса на промяна в четири индикатора, влошаване в два и съвсем леко подобрение в
останалите четири. Ако се вгледаме обаче в положителните промени ще установим, че основната причина за
подобрението е нарастването на дохода на глава от населението, което се използва в оценката, а не улесняване на
процедури от страна на администрацията.
Няколко наблюдения за България се натрапват:
Има абсолютна неспособност на управляващите от последните 10 години да направят няколко учебникарски промени за
по-добра бизнес среда;
Проследявайки през годините дискусиите за подобряване на условията за бизнес можем да твърдим, че политиците
просто не разбират концепцията, че предприемачите дърпат напред обществото; юридическите аргументи против дадени
промени, чиновническите саботажи и протакания са все още ефективни в ограничаването на потенциала ни за растеж;
Дори и да има положителни промени в нормативната база, прилагането им е понякога проблематично и на практика не
може да подобри средата.
Защо е важно да е лесно на предприемачите да работят?
Те създават работните места, а не чиновниците;
Те предоставят по-голямата част от това, от което имаме нужда всеки ден;
Колкото повече предприемачи, толкова повече избор за потребителите (конкуренция за клиентите по качество, цена, вид
на стоки/услуги);
Те рискуват, инвестират, подобряват и изобретяват неща/услуги, които се търсят; за неуспехите им не плащат всички
данъкоплатци, а само предприемачът/инвеститорът;
Колкото повече предприемачи има, толкова по-трудна (скъпа) е корупцията.
Има ли перспектива?
Настоящото правителство се е засилило да намалява административната тежест и май ще има най-после раздвижване
след години на мерене, анализ и съвети. Вече има внесени законопроекти за премахване на безсмислени
административни изисквания. Това е подходът за решаване на част от проблемите на бизнес средата у нас.
Административно чиновниците веднага могат да намалят броя на процедурите, разходите за тях, както и времето, което е
необходимо за съобразяване с нормативните изисквания. Това е лесната част, която е започната от настоящия екип.
Трудната задача е свързана с работата на съдебната система. Да се чувстваш защитен и да вярваш на съда, че бързо,
ефективно и безпристрастно ще защити сключените договори при спор, е проблемът у нас. Много хора у нас не вярват на
съда и съдейки по скандалите всеки ден, има защо. Перспективата за положителна промяна е неясна и далечна.
В. Стандарт
√ Приходите от ДДС нараснаха с 8%
Приходите от ДДС в държавната хазна нарастват с 8% и за първите девет месеца на годината са на стойност 7,137 млрд.
лв., сочат последните подробни данни на Министерството на финансите. Това увеличение значително изпреварва ръста
на икономиката, който за тази година се очаква да е 4%. Очевидно нарастването на приходите от ДДС се дължи не само на
реалното увеличение на оборотите в икономиката, но до голяма степен и на предприетите мерки от страна на НАП за
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изсветляване на сивия сектор. Това се потвърждава и от данните за събраните приходи от корпоративните данъци.
Бизнесът плати с 8,3% повече корпоративни данъци през първите девет месеца на годината, сочат данните на МФ. От
януари до септември от корпоративни данъци в държавната хазна са влезли 1,491 млрд. лв., което е ръст със 114 млн. лв.
спрямо същия период на миналата година. Това е много добра новина на икономиката на страната и показва, че бизнесът
декларира по-високи печалби. Което също е резултат от раздвижване на икономиката и излизане на сивия сектор на
светло.
Най-голям ръст на приходите в бюджета от януари до септември има при осигуровките - с 14%, или със 761 млн. лв. Това
се дължи на вдигането на вноските за пенсия от 1 януари с 1% и на минималната заплата от 420 лв. на 460 лв. Приходите
от данъка върху доходите нарастват със 191 млн. лв., или с 8,7%. Това обаче до голяма степен също се дължи на
повишаването на минималната заплата. В резултат общата сума на данъчните приходи в хазната се увеличава с 1,75 млрд.
лв., или с 8,7%.
Приходите от акцизи леко се увеличават и от януари до септември 2017 г. са събрани със 107 млн. лв. повече спрямо същия
период на миналата година. Въпреки че, акцизът за цигарите беше повишен от началото на тази година, най-голям ръст
има при приходите от акциз върху горивата - със 79 млн. лв., или с 4,8% до 1,725 млрд. лв. При цигарите ръстът на приходите
е само с 20 млн. лв., или с 1,16% до 1,736 млрд. лв. При алкохола повишението на приходите от акциз е с близо 3% до 228,3
млн.
Значително обаче намаляват получените пари от фондовете на ЕС. От 2,325 млрд. лв. за първите девет месеца на миналата
година средствата от ЕС падат на 1,049 млрд. лв. през тази. Това намаление на получените пари от ЕС с над 1,27 млрд. лв.
донякъде се дължи на базовия ефект през 2016 г., когато ЕК възстанови на България направените разходи по оперативните
програми от края на 2015 г., когато беше пикът на плащанията по проектите от предходния програмен период 2007-2013
г., посочват от МФ. Любопитно е обаче, че през първите девет месеца на 2015 г. получените пари от ЕС са още повече 2,742 млрд. лв.
Разходите на държавата до края на септември обаче нарастват - с над 1,44 млрд. лв., или с 6,5%, като част от това
увеличение донякъде се дължи на вдигането на пенсиите от средата на миналата година. В резултат хазната има излишък
за първите девет месеца на годината от 2,42 млрд. лв., но той е по-малък с 942 млн. лв. спрямо излишъка за същия период
на миналата година.
Изпълнение на бюджета
(до септември в лева)
Показател
2016 г.
2017 г.
Промяна
I Общо приходи
1. Данъчни приходи
- корпоративни данъци
- данък върху доходите
- ДДС
- акцизи
- осигуровки
2. Неданъчни приходи
3. Помощи (пари от ЕС)
II Общо разходи
III Излишък

25,65 млрд.
20,105 млрд.
1,377 млрд.
2,188 млрд.
6,614 млрд.
3,617 млрд.
5,366 млрд.
3,219 млрд.
2,325 млрд.
22,288 млрд.
3,362 млрд.

26,151 млрд.
21,856 млрд.
1,491 млрд.
2,379 млрд.
7,137 млрд.
3,724 млрд.
6,127 млрд.
3,245 млрд.
1,049 млрд.
23,73 млрд.
2,42 млрд.

+501 млн. (+1,9%)
+1,75 млрд. (+8,7%)
+114 млн. (+8,27%)
+191 млн. (+8,72%)
+523 млн. (+7,9%)
+107 млн. (+2,95%)
+761 млн. (+14,18%)
+26 млн. (+0,8%)
-1,276 млрд. (-54,88%)
+1,442 млрд. (+6,46%)
-942 млн. (-28%)
По данни на МФ

EconomyNews.bg
√ 29% ръст на разрешителните за строеж през третото тримесечие
По данни на Националния статистически институт (НСИ) през третото тримесечие на 2017 г. местните администрации са
издали разрешителни за строеж на 1 526 жилищни сгради със 7 135 жилища в тях и 934 851 кв. м разгъната застроена площ
(РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 39 133 кв. м РЗП и на 1 221 други сгради със 713 207 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.3%, докато
броят на жилищата в тях се увеличава с 22.7%, а общата им застроена площ - с 19.6%. При издадените разрешителни за
строеж на административни и други сгради се наблюдава спад съответно с 30.0 и 38.0%, а при тяхната РЗП намалението е
респективно с 47.1 и 24.8%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават
с 29.0%, жилищата в тях - с 44.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 47.2%. Броят на издадените разрешителни
за строеж на административни сгради намалява с 45.1%, а тяхната РЗП - с 58.7%. При другите видове сгради броят на
издадените разрешителни за строеж нараства с 4.4%, а тяхната РЗП - с 0.4%.
По данни на НСИ най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София
(столица) - 262, Пловдив - 239, Варна - 154, и София - 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите
София (столица) - 2 432, Пловдив - 1 371, Варна - 751, и Бургас - 636.
През третото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 982 жилищни сгради с 3 409 жилища в т ях и с 451 460 кв. м
обща застроена площ, на 27 административни сгради/офиси с 30 658 кв. м РЗП и на 692 други сгради с 384 617 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 23.3%, жилищата в тях - с 11.3%, а общата им
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застроена площ - с 14.2%. Броят на започнатите административни сгради се увеличава с 8.0%, а тяхната обща застроена
площ - с 293.2%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад с 45.8%, а при тяхната РЗП - с 51.8%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 18.3%, жилищата в тях - с
8.4%, а разгънатата им застроена площ - с 14.1%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 1 5.6%, докато
тяхната РЗП нараства с 46.3%. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 18.3%, а разгънатата им обща застроена
площ е повече с 6.7%.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 165 жилищни и 80 други сгради; София
(столица) - 135 жилищни, 4 административни и 27 други сгради; Варна - 85 жилищни и 38 други сгради; Стара Загора - 73
жилищни и 47 други сгради.
Agro.bg
√ Леко понижение в цените на рафинираното слънчогледово олио
Продуктът се търгува на цени от 1,76 лв./литър в Плевен до 2,22 лв./литър в Смолян
По данни на ДКСБТ през периода 25 октомври – 1 ноември 2017 г. средните цени на едро и на дребно на рафинираното
слънчогледово олио за страната отбелязват леко понижение спрямо предходната седмица.
На тържищата в страната слънчогледовото олио се търгува на цени от 1,76 лв./литър (Плевен) до 2,22 лв./литър (Смолян).
В девет области се наблюдават разнопосочни изменения на цените на седмична база, в границите от -6,3% (Пловдив) до
+3,7% (Сливен), което води до понижение на средната цена на едро за страната с 0,5%, до 2,03 лв./литърПрез изтеклата
седмица цените на рафинираното слънчогледово олио в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 2,27 лв./литър
(Силистра, Търговище и Хасково) до 2,69 лв./литър (Благоевград и Кюстендил). В дванадесет области се наблюдава
седмично поевтиняване на продукта от 1,7% до 5%, най-значително в Добрич, Силистра и Търговище, докато поскъпване
е налице единствено в Шумен – с 5,2%. В резултат, средната цена на дребно за страната на слънчогледовото олио в ГТВ се
понижава с 1,6% на седмична база, до 2,42 лв./литър.
Предлагането на олиото в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовия интервал от 2,34 лв./литър (Варна) до 2,80 лв./литър
(Габрово). В сравнение с предходната седмица, в областите Хасково, София, Кюстендил и Благоевград цените на продукта
се понижават в рамките на 0,8% - 2%, а единствено във Варна се отчита повишение – с 0,9%. Средно за страната, цената на
дребно на слънчогледовото олио в по-малките магазини е 2,52 лв./литър, с 0,4% по-ниска на седмична база.
През изминалата седмица цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,10 лв./литър под тези
в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,40 лв./литър в Търговище. Изключение правят четири
области, където цените на продукта в ДТО са с между 0,04 лв./литър и 0,29 лв./литър (Благоевград) по-ниски от тези в ГТВ.
Разликата между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,40 лв./литър за ГТВ и 0,50 лв./литър за ДТО, като найголям марж се наблюдава в Плевен – 0,83 лв./литър за големите супермаркети и 0,97 лв./литър за по-малките магазини.
Към края на м. октомври 2017 г. средната цена едро на олиото за страната се понижава с 1,3% на месечна база. При
предлагането на дребно на продукта също се отчита леко намаление на средните стойности в рамките на едномесечния
период - с 1,2% в големите супермаркети и с 0,8% в по-малките магазини.
Econ.bg
√ Агенция "Митници" застрахова здравето и живота на служителите си
Прогнозната обща стойност на обществената поръчка е 806 880 лв. без ДДС
Агенция "Митници" обяви открита процедура за сключване на обществена поръчка по сключване на медицинска
застраховка на работниците и служителите на агенцията.
Обхватът на медицинската застраховка ще осигури за работниците и служителите на финансово и организационно
обезпечаване на следните здравни услуги и стоки:
а) Профилактика на застрахованите лица, включваща: задължителни профилактични прегледи; при регистрирано
инфекциозно заболяване на работещ от типа на вирусните хепатити, да бъдат направени изследвания на контактните лица;
б) Извънболнична медицинска помощ на застрахованите лица при заболяване и/или злополука, предоставена по техен
избор от: изпълнители на здравни услуги, с които Изпълнителят има сключени договори за здравно обслужване, като в
този случай възстановяването на разходите за предоставени здравни услуги и стоки за извънболнична медицинска помощ
се извършва от Изпълнителя по застрахователния договор към изпълнителите на здравните услуги (ДКЦ, болничните
заведения, лекари и др.) или от изпълнители на здравни услуги, с които Изпълнителят няма сключени договори за здравно
обслужване, като в този случай Изпълнителят възстановявава финансови средства на застрахованите лица за извършените
разходи за ползваните от тях здравни услуги и стоки за извънболничната медицинска помощ, срещу
разходнооправдателни документи;
в) Болнична медицинска помощ на застрахованите лица при заболяване и/или злополука, предоставена по техен избор
от: изпълнители на здравни услуги, с които Изпълнителят има сключени договори за здравно обслужване, като в този
случай възстановяването на разходите за предоставени здравни услуги и стоки за болнична медицинска помощ се
извършва от Изпълнителя по застрахователния договор към изпълнителите на здравни услуги (ДКЦ, болничните
заведения, лекари и др.) или от изпълнители на здравни услуги, с които Изпълнителят няма сключени договори за здравно
обслужване, като в този случай Изпълнителят възстановявава финансовите средства на застрахованите лица, за
извършените разходи за ползваните от тях здравни услуги и стоки за болнична медицинска помощ, срещу
разходнооправдателни документи;
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г) Възстановяване на разходи за лекарствени средства, други медицински стоки и услуги, помощни средства, при
заболяване и/или злополука на застрахованите лица, свързани със здравното обслужване, извършени или потребени по
време на извънболнична и болнична медицинска помощ, съобразно писмено назначение от лекуващия лекар с лимит на
обезщетение в размер на 300,00 (триста) лева без ДДС на едно застраховано лице, за всяка една застрахователна година
без прилагане на самоучастие на застрахованото лице.
Брой служители и работници по щат е 3362.
Прогнозната обща стойност на обществената поръчка е 806 880 лв. без ДДС.
Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 7 декември 2017 г.
Profit.bg
√ Азиатските акции отстъпиха от 10-годишните си върхове
Цените на акциите в Азия отстъпиха от достигнатите наскоро 10-годишни върхове, докато доларът записа ръст, а петролът
поскъпна до над двегодишен връх, след като престолонаследникът на Саудитска Арабия бетонира властта си чрез редица
арести, насочени срещу корупцията.
Цените на петрола достигнаха най-високите си нива от юли 2015 г. след като чистката, извършена от Мохамед бин Салман,
доведе до арести на членове на кралското семейство, министри и инвеститорите, сред които и популярния милиардер
Алуалид бин Талал.
Доларът поскъпна до осеммесечен връх спрямо йената, след като редица данни за щатската икономика подсилиха
очакванията, че Федералният резерв ще вдигне лихвите следващия месец и ще затегне допълнително паричната си
политика през 2018 г.
Краткосрочните пазарни нагласи ще бъдат определяни от новините, свързани с азиатската обиколка на президента на САЩ
Доналд Тръмп през тази седмица.
Във втория си ден в Япония Тръмп засили реториката си срещу Северна Корея, заявявайки, че САЩ и нейните съюзници са
готови да защитават свободата.
Американският президент иска обединен фронт с лидерите на Япония и Южна Корея, преди да посети Пекин, за да може
да убеди китайския президент Си Дзинпин, че трябва да бъдат положени повече усилия за озаптяването на Пхенян. Тръмп
също така планира да се срещне и с президента на Русия Владимир Путин по време на 12-дневната си визита.
На фона на всичките тези предстоящи събития, азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.7%, до 552.8 пункта,
в сравнение с достигнатите в петък 557.9 пункта, което бе най-високото му ниво от ноември 2007 г.
Южнокорейският KOSPI губи 0.5% за деня. Австралийският основен индекс отчита понижение от 0.1%, но остава близо до
над двегодишния си връх, достигнат в петък. Хонконгският индекс Hang Seng Index губи 1% днес.
Японският Nikkei също отчита леко понижение, но е близо до 21-годишния си връх.
Пониженията при азиатските акции дойдоха, въпреки ръста на Уолстрийт в петък, когато Dow Jones нарасна с 0.1%, S&P
500 добави 0.31%, а Nasdaq се повиши с 0.74%.
Силните икономически данни подкрепиха долара.
Индексът на икономическата активност в непроизводствения сектор е нараснал до най-високото си ниво от 2005 г., стана
ясно в петък. Новите поръчки за произведени в САЩ стоки отчетоха повишение във втори пореден месец през септември,
докато поръчките на основни капиталови стоки надхвърлиха очакванията.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо шест други основни валути, се задържа близо до
четиртимесечни върхове, докато еврото се търгуваше почти без промяна близо до най-ниското си ниво от юли.
На суровинните пазари петролът от сорта брент поскъпна с 23 цента, до 62.30 долара за барел, което бе най-високото му
ниво от юли 2015 г. Цената на щатския лек суров петрол нарасна със 17 цента, до 55.81 долара за барел.
Спот цената на златото записа леко понижение до 1 268.34 долара за тройунция.
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