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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

БТА 
 
√ Водещите новини, София, 9 ноември 2017 
Възможностите за повишаване на ефективността на политиките на ЕС за малките и средни предприятия ще бъдат 
обсъдени на дискусия, организирана от Европейския икономически и социален комитет. Форумът ще бъде открит от 
председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев днес от 9.30 ч. в 
"Гранд хотел София". Сред поканените за участие са вицепремиерът по икономическата и демографската политика 
Валери Симеонов, председателят на парламентарната Комисия по икономическа политика Петър Кънев, ръководители 
на ресорни агенции, представители на европейски финансови институции. 
 
√ Насърчаването на малките и средни предприятия е една от основните политики на правителството, каза 
вицепремиерът Валери Симеонов 
Политиката за насърчаването на малките и средни предприятия е една от основните политики на правителството, 
насочена към повишаване на икономическия растеж и заетостта. Това каза вицепремиерът Валери Симеонов по време 
на изслушването на тема "Ефективността на политиките на ЕС за малките и средни предприятия", организирано от 
Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ и Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, 
което се проведе днес в гранд хотел "София". 
Вицепремиерът Симеонов обърна внимание на факта, че в малките и средни предприятия в България работят близо 1,5 
мил. души - или 75 на сто от всички заети в реалната икономиката. Затова той е на мнение, че националната политика в 
подкрепа на тези предприятия е изключително важна. 
Валери Симеонов добави, че една от основните политики на правителството, насочена към повишаване на 
икономическия растеж и заетостта се основава на Националната стратегия за малки и средни предприятия. Той уточни, 
че тази стратегия /2014-2020 г./ е разработена съобразно водещите принципи на т.н. "Акт за малкия бизнес" - (SBA-Small 
business act) и е обвързана с основните насоки на европейската политика по отношение на малки и средни предприятия, 
както и по отношения на стартиращите и разрастващи се компании. 
Вицепремиерът отбеляза, че по време на предстоящото председателство на Съвета на ЕС, България ще отправи три 
основни послания - за консенсус, конкурентоспособност и кохезия. По думите му специален акцент ще бъде поставен 
върху развитието на алтернативни източници на финансиране и подобряване на бизнес средата и спазване на принципа 
"Мисли първо за малките". 
Валери Симеонов посочи още, че основен приоритет на правителството е и намаляването на административната тежест 
както за бизнеса, така и за гражданите. "В момента тече пълен анализ във всички министерства, агенции, второстепенни 
разпоредители, буквално всеки ден отпадат процедури или се оптимизират съществуващите", заяви Симеонов. 
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия /ИАМСП/ Мариета Захариева 
представи данни от проучване, направено от агенцията, което показва, че 72 на сто от анкетираните се оплакват от 
недостиг на всякакъв вид кадри. Ниските данъци е основният елемент, който фирмите са посочили като положителна 
държавна подкрепа. Близо 70 на сто от запитаните предприемачи отговорили, че могат да разчитат на държавна помощ 
при започване на бизнес. За 26 на сто от запитаните данъчните облекчения и ниските налози са основното, което 
бизнесът получава от държавата. За 13 на сто субсидиите и възможностите да участват в европроекти са това, от което 
имат най-голяма нужда и се възползват от това. 
Близо 46 на сто от запитаните са отговорили, че успяват да намерят пазари за продукцията си, но също толкова имат 
проблем с реализацията на стоката си. Около 43 на сто от предприемачите очакват помощ от държавата, за да успеят да 
пласират своята продукция, което е основната роля на ИАМСП, каза Захариева. "Ние го правим чрез много конкретни 
представяния на българския бизнес на изложения, панаири, създаването на бизнес форуми в чужбина. Ние подкрепяме 
фирмите, които имат качествена продукция и имат добри стоки за износ, като ги представяме на световните пазари", 
отбеляза Мариета Захариева. По думите й с подкрепата на правителството се отчитат реални резултати в тази насока. 
Председателят на АИКБ Васил Велев благодари на усилието на правителството, което полага за облекчаването на вноса 
на персонал. "Ние сме единствената страна в Централна и Източна Европа, която изкуствено е сложила бариери и 
ограничения пред вноса на човешки ресурси", каза Велев. 
Становището на ЕИСК, представено от докладчика Милена Ангелова, е , че все още съществува значителна 
неефективност както по отношение на формулирането, така и на прилагането на политиките за малките и средни 
предприятия, което възпрепятства ефекта от мерките за подкрепа на тези предприятия. 
Милена Ангелова отчете положително опитите за намаляване на административната тежест и подкрепата за 
конкурентоспособността за малките и средни предприятия. 

ТЕМИ ОТ МЕДИИТЕ 

09.11.2017 г. 
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√ Ефективността на политиките на ЕС за малките и средни предприятия е тема на дискусия 
Ефективността на политиките на Европейския съюз за малките и средни предприятия ще бъде тема на дискусия, 
организирана от Европейския икономически и социален комитет и Асоциацията на индустриалния капитал. 
Изслушването е във връзка със становище на комитета, прието през юли тази година. 
Освен ефективността на политиките за малките и средни предприятия, изслушването има цел да потърси и обратната 
връзка от българска страна. Специален акцент ще бъде поставен върху препоръките, очертани в становището за 
прилагането им на национално равнище. 
На преден план ще бъдат поставени въпроси като достъпът до финансиране, подобряването на достъпа до пазарите и 
излизането на международните пазари, насърчаването на предприемачеството, намаляването на административната 
тежест, опростяването на регулациите и подкрепата за конкурентоспособността на МСП и иновациите. 
 
ТВ "Европа" 
 
√ Позицията на работодателите за МРЗ и осигурителните прагове 
Позицията на работодателите за МРЗ и осигурителните прагове. Спорът между бизнеса и синдикатите за клас 
прослужено време. Гост в студиото на „Темите“ е Ивелин Желязков – директор на „Тристранно сътрудничество“ в АИКБ. 
Вижте видеозапис на целия разговор. 
 
сп. "Образование и специализация в чужбина" 
 
√ Национален форум: Традиции, иновации и предизвикателства 
На 10-ти ноември 2017 г. , от 13:00  до 17.00 ч., във Френски инситут в България, гр. София, пл. “Славейков” 3,  зала 
„Славейков“ ще се проведе национален форум „Традиции, иновации и предизвикателства“, организиран от Българската 
асоциация на частните училища (БАЧУ). Форумът е посветен на 20 години от създаването на БАЧУ и 25 години от 
възраждането на частното училищно образование в България. Във форума ще участват експерти от МОН, СУ „Климент 
Охридски“, представители на ЕП в България, Европейската асоциация на независимите училиша, АИКБ: 
Красимир Вълчев – министър на образованието и науката; 
Наталия Михалевска – директор на дирекция в МОН и председател на комисията за иновации; 
Ваня Кастрева – началник на РУО, гр. София; 
проф. Нели Бояджиева  –  СУ „Климент Охридски“; 
доц. Марина Пиронкова–  СУ „Климент Охридски“; 
проф. Галин Цоков– ПУ „Неофит Рилски“; 
Теодор Стойчев– ръководител на Представителството на ЕП в България и представител на Европейската асоциация на 
независимите училища; 
Васил Велев– председател на УС на АИКБ; 
Темите, които ще бъдат дискутирани на националния форум  обхващат следните области: 
– Традиции, алтернативни тенденции и предизивкателства в развитието на частното училищно образование; 
– Европейски и международни практики в частното образование и уроците за нас; 
– Иновациите в частните училища - картина и оценка; 
– Бъдещето в “Училището на бъдещето”; 
– Предизвикателства и перспективи пред частното образование – споделен опит и практики от членове и нечленове на 
БАЧУ. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

Investor.bg 
 
√ Депутатите одобриха на първо четене редица промени в данъчното законодателство 
Отпада отстъпката за подаване на данъчна декларация по електронен път, а разплащанията в брой ще бъдат 
ограничени до 5 хил. лева 
Отстъпката от 5% за физическите лица върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна 
декларация ще отпадне, решиха депутатите, като одобриха на първо четене промени в Закона за ДДС. С тях се правят 
изменения и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и в редица други данъчни закони, пише 
БТА. 
Промените в закона бяха одобрени без дебати в парламентарната комисия по бюджет и финанси.  
Ефектът върху бюджета от предложената промяна ще бъдат допълнителни приходи за около 1,2 млн. лева за 2018 
година, е пресметнал кабинетът. От партия "Воля" са предложили по време на дебатите, ако физическите лица платят 
дължимия данък до 28 февруари, отстъпката да остане. 

https://www.tvevropa.com/2017/11/pozitsiyata-na-rabotodatelite-za-mrz-i-osiguritelnite-pragove/
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От 2018 година годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално 
осигуряване, както и тази, изготвяна и подавана от предприятията, ще бъде само по електронен път. От ДПС възразиха, 
че за самоосигуряващите се, особено там, където няма интернет, ще бъде много трудно да подадат е-документа и това 
ще ги принуди да плащат допълнително на някого да го направи. 
Съкращава се срокът - до края на февруари вместо до 30 април, в който предприятията и самоосигуряващите се подават 
справката за изплатените през годината в т.ч. и през 2017 г. доходи на физическите лица. 
Занапред ще се прилагат доказателства, вместо сегашните удостоверения, към годишната данъчна декларация за 
внесения в чужбина налог и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава. 
"Всички са обвиняеми, защото трябва да прилагат "доказателства", но никъде в закона не се обяснява какви са тези 
"доказателства", коментира депутатът от ДПС Адлен Шевкед пред своите колеги в пленарната зала.  
С промените се дава възможност на местните физически лица да декларират в годишната си декларация придобитите 
през годината, в т.ч. и през 2017 г., необлагаеми доходи. 
Законодателите предвидиха да се намали прагът за ограничаване на плащанията в брой от 10 хил. лева на 5 хил. лева 
Такава, според вносителя, е практиката в другите държави от ЕС, където лимитът за кеш е от 2 хил. до 3 хил. евро. 
Парламентът гласува и нулева ставка ДДС за багажа на пътниците. 
Допълва се разпоредбата, с която данъчно задължените лица трябва да подадат заявление за регистрация в 7-дневен 
срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, могат да направят обосновано 
предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 хил. лева или повече в рамките на текущия и следващия месец. 
От ДПС определиха мярката като рестрикция. 
Предлага се в случаите на прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или 
на осигурителна каса, данъчно задължените лица да бъдат дерегистрирани по закона служебно. 
Предвижда се принудителната административна мярка "запечатване на обект за срок до един месец" да може да се 
прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от него, ако то е 
знаело или е могло да знае, че е започната процедура по запечатване. 
От акциз се освобождават цигари и тютюн за пушене до 1000 къса, до 2 кг годишно, предназначени само за научни 
изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията. 
Забранява се регистрирането на електронен административен документ или издаването на документ на хартиен 
носител/когато компютърната система не работи/ за акцизни стоки, които не са произведени или постъпвали физически 
в данъчния склад. 
С изменения в Закона за местните данъци и такси всички видове ремаркета ще се облагат само в състав с моторното 
превозно средство категория N. 
Както ДПС, и левицата не подкрепи законопроекта, защото в него се предлагат промени в десетки данъчни закони без 
разчети. "БСП не подписва празни чекове", заяви Румен Гечев от левицата. 
 
√ Кредитите за бизнеса и домакинствата надхвърлят 51 млрд. лева 
Годишният ръст на заемите е 4,2%, показват предварителните данни на БНБ 
В края на третото тримесечие на тази година кредитите за бизнеса и домакинствата са достигнали 51,096 млрд. лева, при 
4,2% годишен ръст, отбелязва статистиката на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, годишното увеличение 
към края на юни е било 3,5%, показват предварителните данни на централната банка. 
Броят на изтеглените от банките заеми в края на третото тримесечие на тази година са 2,784 млн. броя и на годишна база 
броят им нараства с 0,9%, докато в края на юни повишението за трите месеца спрямо миналата година беше 1%. 
В края на септември спрямо края на второто тримесечие броят на тези кредити се повишава с 0,7%, а размерът им – с 
1,4%, изчисляват в БНБ. 
Размерът на заемите за бизнеса в края на септември възлиза на 31,585 млрд. лева и нараства с 3,1% на годишна база в 
сравнение с 2% увеличение за трите месеца до края на юни. 
В края на третото тримесечие на тази година броят на кредитите за фирмите са 152 хил. броя, като се повишават на 
годишна база с 8,7%, докато ръстът в края на второто тримесечие спрямо същия период на 2016 г. беше 9,3%. 
По данни на БНБ, броят на кредитите за бизнеса на фирмите в края на септември нараства с 0,3% на тримесечна база, а 
размерът им се увеличава с 1,6%. 
Размерът на заемите за домакинствата нараства на годишна база с 5,9% и достига 19,511 млрд. лева, докато  в края на 
второто тримесечие ръстът беше 6% спрямо вторите три месеца на 2016 г. 
В края на септември, в сравнение с края на юни, броят на тези кредити нараства с 0,7%, а размерът им – с 1,3%. 
Към 30 септември броят на кредитите на гражданите се увеличава с 0,4% на годишна база и те достигат 2,632 млн. броя, 
при 0,5% повишение в края на второто тримесечие на годишна база, показват предварителните данни на централната 
банка. 
 
√ В страната вече има 21 консолидирани ВиК оператора 
Догодина ще започне финансирането и изпълнението на инвестиционни проекти на ВиК оператори по Оперативна 
програма „Околна среда“ 
Поради липсата на консолидация инвестиционните процеси във ВиК сектора се случват много бавно, коментира 
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова на работна среща на 
асоциациите по ВиК в Луковит 



4 

 

 

Неконсолидираните ВиК оператори в момента не могат да кандидатстват за европейско финансиране на инвестиционни 
проекти. Сега в страната вече има 21 консолидирани оператори и предстои обединението в още една област – 
Търговище, обясни тя.  
Форумът събра на дискусия представителите на асоциациите и областните управители по въпросите за развитие на ВиК 
сектора през следващите години, съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие. 
Заместник-министър Крумова призова общините за бързо и разумно пристъпване към консолидация. 
“Имаме задачата да направим операторите все по-ориентирани към клиентите, да предоставят все по-добра услуга с 
необходимото качество и на подходяща цена“, посочи зам. -министърът. 
Крумова обяви, че догодина се очаква да започне финансирането и изпълнението на инвестиционни проекти на ВиК 
оператори по Оперативна програма „Околна среда“. 
„Амбицията ни е да започнем с едни от най-важните – няколко пречиствателни станции за питейни и за отпадъчни води, 
няколко деривации и довеждащи водопроводи, които са крайно необходими за хората, а и за тяхното реализиране има 
проектна готовност. Работим с ВиК операторите тези обекти да стартират и дори преди кандидатстването им по 
оперативната програма да започне тяхното възлагане“, информира още тя. 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков напомни, че ВиК-секторът, както и повечето 
инфраструктурни сектори, се развива в изключителен дефицит на финансов ресурс. 
„Анализът на Световната банка в Стратегията за развитие на ВиК отрасъла показва, че в десетгодишен период за 
изпълнението ѝ са необходими почти 12 млрд. лева за привеждане на инфраструктурата в цялата страна в унисон с 
европейските изисквания", припомни той. 
Събирайки всички източници на средства за финансиране на отрасъла – европейски, национални и инвестиционните 
програми на ВиК операторите, разликата между възможности и нужди, недостигът е в размер между 8 и 9 млрд. лева, 
сочат обаче изчисленията на Нанков. 
"С помощта на банката ще бъде направен анализ как да направим отрасъла устойчив основно от финансова гледна точка, 
какви нови инструменти да бъдат включени за реализиране на големи инвестиционни проекти и такива в малки 
населени места, за да се покрие дефицитът", заяви още министърът. 
Той напомни, че основният проблем в отделни области е въпросът за цената на водата. 
„Трудно може да се обясни на обикновения гражданин какво се включва в нея. Сред обществото битува мнението, че 
водата като държавна собственост трябва да е безплатна, но услугата, която получават потребителите, калкулира в 
цената си цялостната дейност на ВиК оператора по доставяне, пречистване и отвеждане с необходимото качество на 
питейни и отпадъчни води и средствата за изграждане на необходимата инфраструктура и пречиствателни съоръжения“, 
обясни Нанков. 
Той подчерта, че след 10-15 години, когато крайно амортизираната ВиК инфраструктура започне да дава дефекти и 
ежедневни аварии, на обществото трудно ще може да бъде обяснено защо не са предприети мерки, дори и като 
повишаване на цената на ВиК услугата. 
 
√ Юнкер: България ще бъде приета в Шенген 
България е готова за еврозоната и ако подаде искане, бих го подкрепил с удоволствие, заяви председателят на ЕК 
"Мястото на България и Румъния е в Шенген и двете страни ще бъдат приети", заяви председателят на Европейската 
комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер. Той подчерта, че България е готова за еврозоната и гарантира, че ако страната ни 
кандидатства, ще получи неговата подкрепа.  
Юнкер каза това на съвместна пресконференция в Брюксел с премиера Бойко Борисов след общото заседание на ЕК и 
българското правителство за предстоящото председателство на Европейския съюз (ЕС). 
Председателят на ЕК коментира и че следващият доклад за България в рамките на европейския механизъм за 
сътрудничество и проверка ще бъде "много положителен", съобщава БТА. Документът ще бъде представен другата 
седмица. 
“Възхищавам се на представянето на България - страната има балансиран бюджет, нисък бюджетен дефицит. Някои 
държави от еврозоната са далеч от тези показатели. България е готова за еврозоната и ако подаде искане, бих го 
подкрепил с удоволствие”, заяви Юнкер. 
Той отбеляза, че България и Румъния трябва да влязат в Шенген и това ще стане, защото там им е мястото. 
По думите на Юнкер България е източник, а не консуматор на сигурност в сложния регион, в който се намира. 
Председателят на ЕК съобщи, че ще посети София през януари и Варна напролет. 
„България е готова да застане начело на Съвета на ЕС. Амбицията ни е по време на българското председателство Съюзът 
да стане по-силен и по-устойчив”, заяви министър-председателят Бойко Борисов, цитиран от правителствената 
пресслужба. 
Борисов посочи, че отговорността на Председателството е голяма, но след 10 години членство в ЕС България е доказала 
своята надеждност и стабилност. „Като член на ЕС България стана свидетел и участва в решаването на доста кризи – 
икономическа и финансова, миграционна и други. В момента ЕС е далеч по-стабилен и именно върху тази основа 
България иска да надгражда като председател“, каза премиерът. 
По думите му мотото на българското председателство „Съединението прави силата“ е урок, научен от собствената ни 
история и като председател на Съвета България ще търси съгласие и ще работи за единството на Съюза. 
„Наясно сме колко много и колко сериозна работа ни чака. Затова и усилията ни ще бъдат основно в три посоки: 
Консенсус, Конкурентоспособност, Кохезия“, каза премиерът Борисов. 
Той посочи, че трудните преговори по Brexit, които предстоят по време на българското председателство, няма да 
засенчат другите важни за европейските граждани въпроси като сигурност и миграция, икономическо управление, 
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изграждането на енергийния съюз, защитата на околната среда, засилването на ролята на Европа на международната 
сцена. 
“Хората очакват от нас конкретни, видими резултати. Трябва да бъдем отговорни и солидарни. Ще положим всички 
усилия да стигнем до консенсус по въпроси като сигурността и миграцията, укрепването на контрола по границите, 
реформата на системата за убежище, разпределението на бъдещия бюджет на ЕС“, подчерта Бойко Борисов. 
Премиерът изтъкна необходимостта от особено внимание към Западните Балкани. „Целият Съюз има интерес от 
сигурността, стабилността и напредъка на този регион. Няма да създаваме фалшиви очаквания, но ще работим за 
разширяване на сътрудничеството с тях“, каза той като посочи възможността да бъде направено много за свързаността 
на региона – транспортна, комуникационна, инфраструктурна, енергийна. 
Борисов се спря също на предстоящите обсъждания на следващия бюджет на ЕС, като подчерта, че търсенето на 
финансиране на нови дейности не трябва да бъде за сметка на политики с доказан ефект, например кохезионната 
политика. „България може да бъде пример за резултатите от кохезионната политика. Без кохезия ЕС не може да върви 
напред“, каза премиерът. 
Той определи повишаването на конкурентоспособността на ЕС и укрепването на единния пазар като приоритет с огромно 
значение за гражданите и бизнеса. По думите му бъдещето е в цифровия единен пазар, както и в задълбочаването на 
икономическия и паричния съюз. „Трябва ни по-добро управление на икономиките, стабилна банкова система, ясна 
рамка за работа на капиталовите пазари. България остава привърженик на по-тясната интеграция и израз на това е и 
амбицията ни да влезем в еврозоната“, посочи Борисов. 
 
В. “Стандарт” 
 
√ ОБЗОР: Приеха проектобюджета за общественото осигуряване 
Парламентът прие на първо четене проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за 2018 
г. В подкрепа гласуваха 123-ма депутати от ГЕРБ, "Обединени патриоти" и "Воля", а "против" бяха 86 от "БСП за България" 
и ДПС. 
От опозицията посочиха, че бюджетът на ДОО отнема и нарушава права и го определиха като постна пица, но не 
"Калцоне", а "Кълцоне". Според управляващите това е възможният бюджет - резултат от баланса между социалната 
сигурност и социалната справедливост. 
Проектобюджетът предвижда увеличение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с един процентен пункт. Повишава 
се минимална работна заплата от 460 на 510 лева и обезщетението за отглеждане на малко дете от 340 на 380 лева. 
Предвижда се административно увеличение на минималните осигурителни прагове за 2018 г. с 3,9 на сто. Определя се 
минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 510 лв. Увеличава се минималният 
осигурителен доход за земеделските производители от 300 на 480 лв. Запазва се размерът на максималния осигурителен 
доход за всички осигурени лица - 2 600 лв. 
Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 7,20 лв. на 9 лв. и се определя дневен 
максимален размер - 74,29 лв. Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица - внесени и 
дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца от последните 18 месеца. 
Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд. От 1 януари 2018 г. 
процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169 с процент. 
Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост се увеличават от 1 юли 
догодина с 3,8 на сто по швейцарското правило. 
Запазва се размерът на пенсионната вноска за военнослужещи и държавни служители от МВР. Не се предвижда промяна 
на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове. 
Средният брой на пенсионерите за 2018 г. се очаква да намалее до около 2 170,6 хиляди, а разходът за пенсии да бъде 
около 9,0 на сто от БВП. 
Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2018 г. се очаква да приключи с недостиг в 
размер на 4 186,3 млн. лв. 
Заместник-председателят на социалната комисия Светлана Ангелова от ГЕРБ отбеляза, че са се чули доста критики от 
опозицията по отношение на бюджета на ДОО, повечето от които неоснователни и необективни, имащи за цел да 
създадат страхове у хората. Много е лесно да критикуваш, когато си в опозиция и не носиш отговорност за стабилността 
за държавата, коментира тя. Бюджетът на ДОО е бюджет на баланса между социалната сигурност и социалната 
справедливост, каза Ангелова. От ГЕРБ отбелязаха, че намалява зависимостта на бюджета на ДОО от държавния бюджет, 
което е признак, че системата се е стабилизирала. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Промишленото производство в България продължава да расте 
Производството на метали записва най-голям годишен ръст 
Промишленото производство в България нараства с 3,2% на годишна база през септември, записвайки ръст за осми 
пореден месец, съобщи НСИ при представянето на данните за календарно изгладения индекс. 
По предварителни данни през септември 2017 индексът расте и на месечна база с 0,3% спрямо август 2017. 
Производството на метали е с най-голям годишен ръст  
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На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в 
добивната промишленост - със 7,7%, и в преработващата промишленост - с 4,3%, а спад е регистриран в производството 
и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,5% , предаде Investor.bg.  
По-значително е увеличението в преработващата промишленост при: производството на основни метали - с 28,1%, 
производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - със 17,9%, производството на 
автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 14,2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13,9%. 
Намаление е отчетено при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без 
косъм - с 12,5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7,9%, производството на облекло - с 
6,6%, производството на мебели - с 5,7%.  
Спрямо август се наблюдава спад в добивната промишленост 
През септември 2017 г. увеличение спрямо предходния месец има в преработващата промишленост - с 0,6%, а 
намаление е отчетено в добивната промишленост - с 0,8%, и в производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 0,5%. 
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без 
автомобили - с 11%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10,3%, производството на напитки - с 6,3%, 
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5,8%. 
Спад е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 
12,9%, производството на химични продукти - с 9,3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 
5,7%, производството на тютюневи изделия - с 4,1%. 
 
√ Оборотът на бензиностанциите отбелязва двуцифрен спад на годишна база 
Това е единственият сектор, който към септември отбелязва спад спрямо предходните месеци 
Значително намаление на оборотите при търговията на горива и смазочни материали на дребно отбелязва националната 
статистика. По данни на НСИ към септември те са спаднали с 12,4% спрямо нивата от деветия месец на 2016. 
Спад бива отбелязан и на месечна база, като търгуваните обеми са намалели с 1,9% спрямо предходния август. 
От друга страна се наблюдава ръст в търговията на дребно, макар и да се отчита известно забавяне спрямо нивата на 
растеж през летните месеци. През септември тя се увеличава с 2,3% на годишна база (през юни и юли скокът бе с 2,6% и 
2,5%). 
Растеж има и спрямо август, макар и минимален – с 0,1% 
Спрямо август най-голям ръст има в сектора търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона и интернет (3%), 
както и при търговията с мебели и стоки за бита (0,9%) и с козметика и фармацевтични продукти (0,9%). 
Следва да се отбележи, че търговията с горива и смазочни материали е единственият сектор (от тези, следени от НСИ), 
който отчита спад на оборотите спрямо предходните месеци. 
 
Министерство на икономиката 
 
√ Министър Караниколов обсъди Стратегията за индустриална политика с генералния директор на BusinessEurope 
Стратегията за индустриалната политика, приета от Европейската комисия, беше разгледана като позитивна стъпка по 
посока създаване на цялостна индустриална политика на ЕС с дългосрочен характер от министъра на икономиката Емил 
Караниколов и генералния директор на BusinessEurope Маркус Байрер в Брюксел. 
Министър Караниколов подчерта, че Министерството на икономиката ще продължи усилията си за извеждане на общата 
индустриална стратегия на ЕС като водеща в рамките на неформалния Съвет по конкурентоспособност в София. 
„Индустрията е в основата на развитието на голям набор от съпътстващи дейности и има най-силния мултиплициращ 
ефект“, поясни той. По думите му изключително важно за  утвърждаването на дългосрочна политика в тази насока е 
ползотворното взаимодействие със заинтересованите страни, затова ще разчитаме на активно сътрудничество с 
BusinessEurope в цялостния процес на работа. В тази връзка Маркус Байрер прие поканата на министър Караниколов да 
бъде гост на неформалния Съвет Конкурентоспособност, който ще се проведе в София на 1 февруари. Г-н Байрер изрази 
задоволство от възможността за сътрудничество с българския министър на икономиката по отношение на темите, 
касаещи общата европейска и индустриална политика. 
В рамките на деня икономическият министър се срещна и с г-жа Анелин Ван Босойт, председател на Комисията на 
Европейския парламент по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO). По време на разговора министър 
Караниколов изтъкна, че  Министерството на икономиката ще работи приоритетно по темите, свързани с конкурентния 
единен пазар, с индустриалната политика и предприемачество, както и с общата търговска политика на ЕС. Той увери, че 
ще бъдем предвидим партньор с последователна политика в сферата на вътрешния пазар и защитата на потребителите. 
Анелин Ван Босойт от своя страна сподели, че имат важни досиета от ресора си за приключване по време на естонското 
председателство и изрази увереност, че ако това не се случи, то по време на българското председателство, се надява да 
намерят реализация. 
В заключение министър Караниколов заяви, че ще бъдат положени значителни усилия за постигането на преговорите по 
законодателните предложения, които са включени в Стратегията за Единния пазар и в Стратегията за Единния цифров 
пазар. 
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Profit.bg 
 
√ Средният осигурителен доход нарасна с 7.6% на годишна база 
Средният осигурителен доход в България нарасна с 7.6% на годишна база, до 826.37 лева през месец септември, сочат 
данните на Националния осигурителен институт. 
За сравнение, през същия месец на миналата година средният осигурителен доход у нас е бил 768.18 лева. 
Нивото на средния доход, върху който се плащат осигуровки у нас, отново се върна към възходяща тенденция през тази 
година, след като през предходния месец август (804.44 лева) нивото му бе по-ниско от това, отчетено през юли (811.71 
лева). 
Причина за тази лека деформация през август бе летният сезон, който се характеризира със сезонна заетост в туризма, 
където възнагражденията не са сред най-високите. Така всичко си идва на мястото през септември, за който са и 
последните данни на НОИ.  
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2016 г. до 30.09.2017 г. достига 806.77 лева. 
За сравнение, средномесечният осигурителен доход у нас за периода от 01.10.2015 г. до 30.09.2016 г. е бил 759.28 лева. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите 
на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Дни преди старта на сезона зимните курорти търсят работна ръка 
Две седмици преди началото на зимния сезон планинските курорти у нас изпитват остър недостиг на работна ръка, 
посочва вестник "Стандарт". 
Търсят се близо 2000 души за сезонна работа в ски курорти у нас и в чужбина. Липсват най-вече сервитьори, готвачи и 
камериерки. 
От Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Чепеларе и Смолян се оплакват, че младите кадри напускат 
страната. 
Предпочитат да работят в зимните курорти в Австрия и Германия, където заплащането е между 1200 и 2000 евро на 
месец. Затова сега се търсят работници от вътрешността на страната. 
За да се справят с кризата с кадри, хотелиерите в зимните ни курорти са решили тази година да внасят сезонни 
работници от трети страни. 
Сдружението на туристическия бизнес апелира държавата да подготви реформа в образованието. 
Тази година в зимните ни курорти се очакват рекорден брой туристи. Прогнозата на Министерството на туризма е ръстът 
да бъде с около 10%. 
Държавата очаква приходите от нощувки само от Пампорово да бъдат повече от 15 милиона лева. 
 
√ България е 29-а в света по креативност в иновациите 
България се нарежда на 36-о място в света по иновации сред 127 световни икономики и на 29-а позиция в категория 
„Креативност”, сочи Глобалният иновационен индекс през 2017 година. По отношение на иновационна динамика, 
страната ни заема 4-а позиция в ЕС през периода 2012-2016 г., докато по отношение на сертификата за качество ISO 9001 
България се нарежда на престижното трето място. 
Това стана ясно от думите на зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов по време на официалното откриване на 
25-ата „Годишна конференция за патентна информация“, организирана от Европейската патентна организация. 
Събитието се провежда за първи път в България, а участие в него взеха 45 международни компании, съобщават от 
пресцентъра на Министерство на икономиката.  
„В категория „Креативност” България заема 29-а позиция в света, което, от своя страна, говори за ускорени процеси в 
сферата на иновациите“, посочи Борисов. „Основна цел на Министерство на икономиката е да продължим да развиваме 
инвестициите в иновации, което, от своя страна, ще направи възможен дългосрочният растеж“, заяви заместник-
министърът. Той добави, че специален акцент ще се постави и на инвестициите в развитието на човешкия капитал, 
защото само тогава ще можем да запазим талантите и иноваторите в България. 
„Присъствието на толкова много международни участници и синергията, която видях, ми доказват важността на 
патентната информация, която определя своята роля в глобалното развитие и справянето с глобалните 
предизвикателства“, изтъкна Борисов. Той допълни, че в момента сме в период на развитие на глобалната икономика, на 
развитие на европейската икономика, а България се оказва фактор на финансова и макроикономическа стабилност и 
един от лидерите по икономически растеж. 
На конференцията присъстваха Петко Николов, председател на Патентното ведомство, и Реймунд Луц, заместник-
председател и генерален директор на Генерална дирекция "Правни и международни въпроси" към Европейско патентно 
ведомство. 

 
В. “Сега" 
 
√ Работата на 6-8 хил. безработни ще струва 80 млн. лв. европари 
Министърът присъства на дискусия в Лондон за културно-историческия туризъм 
80 млн. лв. от оперативната програма на социалното министерство ще бъдат заделени догодина за субсидирана заетост. 
С парите ще се наемат между 6 хил. и 8 хил. безработни в страната в зависимост от това дали са на пълен или половин 
работен ден. Програмата е продължение на започналата тази година схема "Работа" в 14 общини с много висока 
безработица от Северозапада. Новото е, че освен субсидираната заетост, тези хора ще преминат и обучения. 
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Предвиденият ресурс и броят на безработните, които ще бъдат включени обаче правят "Работа" най-мащабната 
субсидирана програма за 2018 г. Безработните в страната според данните от бюрата по труда са малко над 210 хил. души 
към края на септември. 
196 общини с безработица над средната за страната ще могат да се възползват от ресурса. "Става въпрос за около 130-
140 хиляди човека, които са дълготрайно безработни, без степен на образование и квалификация и програмната работа е 
насочена точно към тях като са най-разнообразни дейностите, в които общините могат да ги ползват, общественополезни 
дейности. Това, което допълваме към пилотната програма, е възможността във времето, в което не са заети и не работят, 
да минават през обучение, тъй като в XXI век е абсолютно ненормално да има човек, който не може да борави с 
компютър", обясни пред БНР зам.-министърът на труда Зорница Русинова. Проектът на програмата все още не е 
публикуван. 
Тази година схемата се финансира от държавния бюджет - с 2 млн. лв. бяха наети около 1000 души от септември. 
Субсидираните места бяха разкрити основно от местните власти, защото много малко работодатели от реалния сектор 
поискаха работник на държавна издръжка. Това обаче означава, че след приключване на периода на субсидираната 
заетост, тези хора отново ще са на борсата. 
 
√ ЕС губи 60 млрд. евро заради офшорните зони 
Брюксел отново обсъжда изготвянето на ”черен списък” на данъчните убежища 
Американската компания за спортна екипировка "Найк" се възползва от пропуск в холандското законодателство, за да 
сведе само до 2% данъците си в Европа, сочат нови разкрития за т. нар. "Досиета от Рая", публикувани във в. "Монд". 
Европейският съюз(ЕС) губи годишно 60 милиарда евро от укрити данъци, тъй като международните концерни се 
регистрират в офшорни зони с помощта на юрдически лица. Това е около 1/5 от всички данъчни задължени на 
компаниите в ЕС, пише германският в. "Зюддойче цайтунг", цитирайки разчетите на френския икономист Габриел 
Цукман. Според него от тази практика най-силно е ощетена Германия, която не успява да събере около 17 млрд. евро, 
или почти една трета от корпоративните данъци в страната. Франция пък би могла да събира всяка година поне 25% 
повече от фирмите, а Великобритания поне 20 на сто, пише изданието. В две трети от случаите с укрити данъчни 
задължения се дължи на т.нар. данъчни райове вътре в ЕС - Холандия, Ирландия или Люксембург, а не заради 
регистрацията на юридически лица на Карибските острови.  
Регулирането на сметките, които са незаконно притежавани в чужбина, ще донесе на Франция повече от един милиард 
евро през т.г. и малко по-малко през 2018 г., което общо означава повече от 8 млрд. евро от 2013 г. досега според 
доклад, публикуван в понеделник от Сметната палата. Службата за обработка на коригиращите декларации позволява на 
притежателите на тайни сметки в чужбина да извадят наяве притежаваните от тях суми, които не са били обложени с 
данъци по време на данъчна амнистия. Правителството бе обявило през септември, че тази служба ще бъде закрита в 
края на годината, но в доклад на Сметната палата се иска тя да продължи да бъде активна, докато последните молби за 
узаконяване на тези суми не бъдат разгледани и обработени. Дейността на службата от четири години насам, е увенчана 
с голям успех", отбелязва Сметната палата. Според нейните данни става дума около 51 000 молби за обща сума на 
авоарите от 32 млрд. евро, като тази сума може да се увеличи още до 31 декември.  
Министрите на финансите на страните от ЕС обсъдиха вчера с изготвянето на "черен списък" на данъчните убежища по 
света, съобщи "ИЮ Обзървър". Решението темата да бъде отново включена в дневния ред на месечното заседание е 
взето след публикуването на "Досиета от Рая" в няколко медии през уикенда. Страните в ЕС от месеци планират да 
постигнат споразумение за такъв списък на данъчните убежища до края на тази година и новите разкрития подновиха 
дискусията. Критериите за определение за данъчно убежище се различават много сред държавите от ЕС, като някои не 
включат юрисдикции в националните си списъци. 
РАЗКРИТИЯ 
Над 8 млн. долара е инвестирал пенсионният фонд на британските депутати в офшорна зона на остров Джърси в 
Ламанша, пише в. "Файненшъл таймс". Изданието нарича това "неудобно откровение за политиците, които критикуват 
данъчните оазиси". Освен това фондът е вложил, по данни на изданието, почти 7.9 млн. долара в компаниите "Амазон", 
"Епъл" и "Алфабет", чиято собственост е "Гугъл". Британските политици многократно са критикували тези технологични 
гиганти от САЩ във връзка с плащането на данъци, припомня вестникът. 
-- 
8 млрд. евро си върна Франция от 2013 г. от регулирането на сметките, които са незаконно притежавани от французи в 
чужбина, сочи доклад, публикуван от Сметната палата на страната. 
 
Сп. ”Мениджър” 
 
√ Едва забележим ръст на потреблението 
Оборотът в търговията на дребно през септември се е увеличил едва с 0,1%. На годишна база ръстът на потреблението е 
по-осезаем – 2,3 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
През септември 2017 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно чрез 
поръчки по пощата, телефона или интернет - с 3%, търговията на дребно с разнообразни стоки, търговията на дребно с 
битова техника, мебели и други стоки за бита и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - по 0,9%, 
търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0,6% и търговията на дребно с хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия - с 0,2%. 
Намаление е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2,1% и търговията на 
дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1,9%. 
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През септември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на 
дребно с разнообразни стоки - с 13,1%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 9,9% и 
търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 8,2%. 
Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 12,4%. 
 
√ ЕС обсъжда по спешност черен списък на данъчните убежища 
ЕС ще одобри до края на годината черен списък на данъчните убежища, стана ясно на среща на Съвета но икономически 
и финансови въпроси (ЕКОФИН). 
Обсъждането бе планирано за декември, но публикуването на „Досиетата от Рая“ е наложило ускоряването на дебатите. 
В новата порция „Парадайз пейпърс“ фигурират имената на около 120 политици и бизнесмени от цял свят, включително 
на британската кралица Елизабет ІІ. 
Германия настоява списъкът да бъде подготвен и утвърден в максимално кратки срокове, още на следващата среща на 
финансовите министри на ЕС на 5 декември, съобщи Дойче веле. 
В „листата на срама“ ще бъдат включени държавите и териториите, където не важат основните стандарти за контрол 
върху плащането на данъци. Засега не е ясно дали и какви санкции ще има срещу данъчните убежища. 
Френският министър на финансите Брюно льо Мер предложи Международният валутен фонд и Световната банка да 
спрат финансовата помощ за държавите, които не сътрудничат в борбата срещу укриването на данъци. Според 
министъра на финансите на Люксембург Пиер Грамен обаче самото включване в черния списък е достатъчно сурово 
наказание. 
Темата се обсъжда в ЕС от 2016 г. Вече има списък с 113 държави, определяни като данъчни оазиси от най-малко една от 
28-те страни-членки на ЕС. Преди това през лятото на 2015 Европейската комисия одобри черна листа („списъка 
Московиси“) на фискалните оазиси, които не сътрудничат. Този вариант съдържа 85 юрисдикции. 
Европейският черен списък в неокончателен вариант включва 30 юрисдикции. Сред тях са Андора, Антигуа и Барбуда, 
Бахамските острови, Барбадос, Белиз, Бруней, Каймановите острови, островите Гърнси, Джърси и Ман, Лихтенщайн, 
Монако, Маршаловите острови, Вирджинските острови, Панама, Сейшелите. 
 
√ Броят на депозитите с над един милион лева се увеличил с 61 за година 
В края на третото тримесечие “Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата" (НТООД) са в 
размер 46,407 млрд. лв., което е с 5,9% повече в сравнение на 2016 г. В същото време обаче броят на депозитите се е 
свил на годишна база с 4,1%, до 9,954 млн., показват разчети на БНБ. 
В края на септември в банките е имало 775 депозити на домакинства с размер над един милион лева. В тях е имало 
близо 1.851 млрд. лева. На годишна база броят на депозитите на домакинствата с над един милион лева се увеличават с 
61, а парите в тях - с над 106 млн. лева. 
В 1283 депозита с размер между 500 хиляди и един милион лева домакинствата са оставили на съхранение в банките 
общо над 881 милиона лева. В 7865 депозита с размер между 200 000 и 500 хиляди лева домакинства са събрали към два 
милиарда и 178 милиона лева. В депозити между 100 000 и 200 хиляди лева са събрани над шест милиарда 165 милиона 
лева, а в депозити между 50 000 и 100 хиляди лева се държат над 7,332 милиарда лева. 
Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД са 2,784 млн. броя към края на третото 
тримесечие на 2017 г. На годишна база броят им нараства с 0,9 на сто. Общият им размер e 51,096 млрд. лева, като се 
повишава с 4,2 на сто годишно. В края на септември 2017 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези 
кредити се повишава с 0,7 на сто, а размерът им - с 1,4 на сто. 
Кредитите на сектор Нефинансови предприятия са 152 хил. броя в края на третото тримесечие на 2017 г. Броят им 
нараства на годишна база с 8,7 на сто, а размерът е 31,585 млрд. лева и нараства с 3,1 на сто. 
Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 0,3 на сто, а 
размерът им - с 1,6 на сто. 
В края на септември 2017 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 0,4 на сто на годишна 
база, като достигат 2,632 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 5,9 на сто, достигайки 19,511 млрд. лева. 
В края на септември 2017 г. в сравнение с края на юни 2017 г. броят на тези кредити нараства с 0,7 на сто, а размерът им 
се увеличава 1,3 на сто. Домакинствата имат 280 кредита над един милион лева, в които дължат над 436 млн. лева. През 
септември 2016 година домакинствата са имали 107 кредита с размер над един милион лева, в които са дължали на 
банките 185 милиона лева. 
В 762 кредита с размер между 500 хиляди и един милион лева домакинствата трябва да връщат на банките близо 531 
милиона лева. 
Кредитите на домакинствата до 1000 лева са 1 386 881 хил. броя, в които дължат близо 474 млн. лева, сочат данните на 
БНБ. 
 
В. ”Дума” 
 
√ До 30 ноември фирмите в София подават декларации за такса смет 
Крайният срок, в който фирми и предприятия могат да подадат заявления за броя на контейнерите за смет, които ще 
ползват догодина, e 30 ноември, съобщиха от Столична община. Оттам информираха, че има възможност предприятията 
и фирмите да плащат годишната такса смет на база на генерираното количество отпадъци. Това може да става по два 
начина. Единият е с декларация  по чл. 23 от Наредбата за местните такси фирмите заявяват количествата отпадъци, на 
базата на което ще им бъде определен размерът на такса битова смет за 2018 г. Предприятията могат и пряко да се 
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договорят с фирми за сметосъбиране и сметоизвозване. В такъв случай също до 30 ноември 2017 г. трябва да се подаде 
молба за допускане на пряко договаряне по чл. 24 от същата наредба.  
Фирмите, които до края на този месец не са подали нито един от двата документа, през 2018 г. ще заплащат такса битови 
отпадъци изцяло на база данъчната оценка на имота за бизнес дейността. От Столичната община очакват около 4500 
фирми да подадат декларации за предоставяне на контейнери, а други 2300 предприятия да предпочетат директно 
договаряне за сметоизвозване. 
 
√ Младите предпочитат да плащат чрез смартфон в магазина 
Над 70% от потребителите на възраст между 18-24 и 25-34 г. у нас искат да плащат със смартфона си в магазин чрез 
приближаване на мобилното устройство до безконтактен терминал, както и онлайн през мобилно приложение, показва 
проучване на Mastercard. В момента потребителите използват мобилния си телефон главно за разговори - 93%, за достъп 
до социални мрежи - 53%, за сърфиране в интернет - 36 на сто, за чат - 29%, за работа и достъп до електронна поща - 27 
на сто и снимки - 25%. 
Ако имаха възможност да използват своята разплащателна карта за плащания в мобилния си телефон, потребителите 
биха използвали услугата главно за пазаруване в супермаркет - 42%, за плащане на сметки - 38 на сто и покупки на дрехи 
и обувки - 26%. Всеки пети от проявяващите интерес към подобна услуга би заплащал през смартфона си сметки в 
ресторанти, кафенета и барове, а всеки шести - би я използвал за закупуване на билет за транспорт. 
Най-голям е делът на хората, които биха плащали в супермаркети и за сметки, във възрастовата група 45-64 г. В същото 
време потребителите на възраст 18-24 г. биха били най-активни в заплащането на дрехи и обувки. Картодържателите на 
възраст между 25 и 34 г. биха плащали през мобилния си телефон най-вече в ресторанти, кафенета и барове. 
На българския пазар вече съществува решение, позволяващо разплащане с карти "Mastercard" през мобилно устройство. 
Очакванията са скоро технологията да намери по-широко приложение, показва още  проучването. 
 
√ България била единствена в ЕС без продаден електромобил за 9 месеца 
България е единствената страна в ЕС, в която от началото на годината до края на септември не е регистриран нито един 
нов електромобил, поне според разпространените данни на Асоциацията на производителите на автомобили в Европа 
(АСЕА), предаде dnevnik.bg. В същото време в Европа търсенето на подобни модели скача с малко над 53% до 70 541 
бройки. Прави впечатление обаче, че в новите страни членки се купени едва 1456 от тях, но пък ръстът е 153,2%. 
Отсъствието на данни за регистрирани нови електромобили в България вероятно се дължи на технически проблем или 
объркване, тъй като фирмите вносителки имат регистрирани поне десет подобни коли за тестове. От края на миналия 
месец в София тръгна и услуга за споделени автомобили с модели на ток, която се обслужва от 25 коли, но не е 
изключено те да са регистрирани след края на септември. 
Според данните на АСЕА в България сериозен ръст се забелязва в търсенето на зареждащите се от контакта (плъгин) 
хибриди, като за деветте месеца са купени 35 при 4 за същия период на миналата година, което е ръст от 750%. При 
традиционните хибриди ръстът е 143,2 на сто, като до септември са регистрирани 783. В страните от ЕС продадените 
плъгин хибриди за деветмесечието са 79 409 - 36,4% ръст, а традиционните 324 678 - 60,6% ръст. 
 
ТВ “България Он Ер” 
 
√ Ивайло Калфин: България има бедна социална политика 
В Бюджет 2018 няма големи промени, каза още бившият социален министър пред Bulgaria ON AIR 
"България е държава, която преразпределя през бюджета много малко за социална политика. Тя, в сравнение с всички 
европейски страни, е много по-скромна в тази сфера", каза бившият социален министър Ивайло Калфин в студиото на 
"България сутрин". 
Според него Бюджет 2018 не е насочен към социалната система, а по-скоро към осигурителната, защото голяма част от 
парите са насочени към НОИ и за повишаване на минималните пенсии. България има бедна социална система и имаме 
минимални социални услуги и няма как да очакваме чудеса - би трябвало се увеличат данъците, категоричен е Калфин. 
"Няма научна фантастика, бюджетът е политики. В този за 2018 няма големи промени в политиките реално. Продължава 
в цели сектори да се казва "ние не слагаме пари, защото не са реформирани" - ами хайде де, реформирайте ги", отбеляза 
той. 
Все пак Ивайло Калфин смята, че има и полезни инициативи, като връщането на децата в училище, безплатната детска 
градина под определена възраст - това са неща, които трябва да се насърчават и за в бъдеще, но това не са фактори, 
променящи цялата система. 
"Тези 330 хил. неработещи и неучещи хора - ние наричаме демотивирани. Те освен че не работят и не учат, въобще не си 
търсят работа. Аз съм изненадан от данните, получени от това изследване", коментира още бившият социален министър. 
Калфин уточни, че според него системата на Бюрото по труда функционира, но тя е насочена към хора, които искат да си 
намерят работа. 
 
√ Слабият внос на суров петрол в Китай удари цените на суровината  
Според трейдърите обаче пазарите остават добре подкрепени, основно заради квотната сделка на ОПЕК  
Петролните пазари поеха надолу в сряда, след като се оказа, че китайският внос на суров петрол е спаднал до най-
ниското си ниво от година. Според трейдърите обаче като цяло пазарите остават добре подкрепени, основно заради 
квотната сделка на ОПЕК, предава Ройтерс. 
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Трейдърите казват, че пазарът следи внимателно нарастващото напрежение в Близкия изток и остава предпазлив по 
отношение на търговията. 
Фючърсите върху петрола сорт Брент се понижават с 29 цента, или 0,46%, до 63,40 долара за барел, но все още са близо 
до най-високото си ниво от две години и половинa от 64,65 долара за барел, постигнато по-рано тази седмица. 
Фючърсите върху американския суров петрол WTI също спадат с 28 цента, или 0,49%, до 56,92 долара за барел, но също 
са близо до 57,69 долара за барел – най-високото ниво от юли 2015 г. Цените са актуални към 9:20 ч. българско време. 
Вносът на суров петрол от Китай е намалял рязко спрямо рекордните нива от около 9 млн. барела на ден през септември 
до само 7,3 млн, барела на ден през октомври, показаха данни на митническата администрация от сряда. Това е най-
ниското им равнище от една година. 
Въпреки това петролните пазари остават добре подкрепени, твърдят трейдърите. 
Това до голяма степен се дължи на продължаващите усилия на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) 
и Русия да ограничат доставките, за да подкрепят цените. 
Предвид ръста на цената от над 40% от юли насам индустриите потребители на петрол, които се възползваха от 
сравнително ниските цени, сега започват да усещат негативи. 
В същото време трейдърите следят внимателно ескалиращото напрежение в Близкия изток. 
„Оставката на ливанския премиер Саад Харири и ракетното изстрелване на проиранските йеменски хути срещу Рияд 
увеличават риска от регионален конфликт“, пише консултантската компания Eurasia Group. 
Оставката в събота на съюзника на Саудитска Арабия ливански министър-председател Саад ал-Харири, която бе обявена 
от Рияд и за която бяха обвинени Иран и Хизболла, от мнозина се разглежда като първата стъпка в безпрецедентна 
саудитска намеса в ливанската политика. 
Саудитските военновъздушни сили прихвана балистична ракета, изстреляна срещу Рияд в неделя. Саудитска Арабия 
обвинява кръвния си враг Иран, че доставя ракети и други оръжия на хутите в Йемен. Иран отрича твърденията и 
обвинява Рияд за войната в Йемен. 
  


