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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
ТВ Европа 
 
√ Работодателите против предложения от социалното министерство нов механизъм за определяне на минималната 
работна заплата 
В понеделник работодателските организации се събират, за да излязат с обща позиция по предложението за определяне 
на нов механизъм за формиране на минимална работна заплата. Предложението е изготвено така, за да обоснове 
предварително взето решение, а не на база обективни реалности и дадености, да се договори един прозрачен механизъм. 
Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: „Предложението е минималната работна заплата да се договаря 
от социалните партньори като съотношение спрямо средната работна заплата в един диапазон, в един коридор от 40 до 
50 %, който е достатъчно широк, така че да могат социалните партньори да отчитат конкретната ситуация, и съответно да 
се договарят за конкретно съотношение на минималната работна заплата спрямо достигната средна“. 
Според работодателите обаче минималната работна заплата трябва да се определя в диапазона линия на бедност – средно 
европейско съотношение. 
Васил Велев - председател на УС на АИКБ: „Това е една стартова преговорна позиция. Не е далеч от ума, че работодателите 
също са склонни на съответните отстъпки, но не и в такива граници, които се предлагат. Също така не можем да приемем, 
че минималната заплата всяка година трябва да нараства. При криза очевидно тя трябва да може и да се намалява – както 
това се случи в Гърция“. 
Бисер Петков-министър на труда и социалната политика: „Министерството на труда проявява гъвкавост, така че предлага 
различни решения, и очаква становища, включително и критични“. 
Министър Петков посочи, че така предложеният механизъм е и в контекста на ратифицирането на конвенцията на 
Международната организация по труда, касаеща минималната работна заплата. В нея се предвижда промяната на този 
тип възнаграждение да се прави на база на редица социално-икономически критерии, като инфлация, производителност 
на труда, заетост, динамика на брутния вътрешен продукт. Освен това ще зависи и от размера на средната работна заплата, 
както и колко хора я получават. Ратификацията на документа задължава минималната работна заплата определена за 
страната периодично да се актуализира в съответствие с измененията в разходите за живот и другите икономически 
условия. Работодателските организации подкрепят присъединяването на България към конвенцията. 
Васил Велев-председател на УС на АИКБ: „Присъединявайки се в конвенцията, ние смятаме, че ще има повече обективност 
и повече съобразяване с икономическите дадености, отколкото ако не се присъединим“. 
Велев обаче е скептичен към пълното прилагане на договореностите, заложени в така наречения европейски социален 
стълб. 
Васил Велев - председател на УС на АИКБ: „Не трябва да го схващаме като „Ето сега, с европейски пари ще получим всички 
един минимум от социални помощи така че няма нужда да работим и ще заживеем щастливо“. 
В петък в шведския град Гьотеборг беше приета декларация, в която се очертават 20 принципа и права на работещите. 
Сред тях са правото на образование през целия живот, равни възможности и равно заплащане във всички сфери за мъжете 
и жените, гарантиране на минимални заплати. Документът няма задължителен характер за страните-членки. 
 
Uniconbg.com 
 
√ Глад за кадри в родния бизнес 
Недостигът на качествена работна ръка ще е проблем на проблемите за българските предприятия и през 2018 г. Не е 
тайна, че солидна част от родните специалисти в различни сфери са емигрирали в чужбина срещу по справедливо 
препитание. Изводът иначе е, че от 25- тото европейско проучване на бизнес климата, проведено у нас от Българската 
търговско- промишлена палата (БТПП) сред 602 фирми от всички области. Данните разкриват, че не само България, а 
целият Европейски съюз страда от липса на квалифицирани кадри. Затова темата за улеснен внос на работници от 
държави извън ЕС става все по-гореща на Стария континент.  
"България е на последно място в ЕС по заети граждани на трети страни в икономиката си. Оценката в дългосрочен план 
е, че ни трябват около 500 000 работници отвън", коментира Васил Велев, шеф на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Всички големи работодателски организации у нас са единодушни, че недостигът на човешки ресурси се превръща във все 
по-голяма спирачка за развитието на икономиката. Велев коментира в интервю за Money.bg, че освен "бърза писта" за 
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импорт на работници от чужбина са необходими решително намаляване на бюрокрацията и експресно въвеждане на 
електронно управление. За последната година имаме отрицателен ръст на чуждите инвестиции в дялов капитал, т.е. 
повече са напуснали страната, отколкото са влезли. Въпреки трудностите 63% от анкетираните български фирми смятат, че 
бизнес климатът в страната ще се подобри през предстоящата година. Мениджърите са оптимисти и за износ - половината 
от участниците в проучването очакват ръст на продажбите зад граница през 2018 г 
Влиянието на Брекзит е поставено на последно място като затруднение пред бизнеса и в България, и в Европа. Вероятно 
този резултат се дължи на това, че Великобритания няма да напусне ЕС през 2018 година. Само за Ирландия Брекзит е 
предизвикателство номер едно за бизнеса. 
 
Министерство на икономиката 
 
√ Зам.-министър Манолев: Над 1 млрд. лв. е генерираният оборот от компаниите в мебелната промишленост 
Генерираният оборот от компаниите в мебелната промишленост отбелязва ръст от 4,7% през миналата година и надхвърля 
1 млрд. лв. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на 
ежегодната конференция на браншовете мебелно производство и дървообработване във Велико Търново. Това е най-
мащабният форум в сектора, който събира на едно място представители на бранша, външни експерти и специалисти и дава 
възможност за установяване на нови партньорства, и обмен на информация. 
„Мебелната промишленост е сред секторите, които се развиват устойчиво през последните години в България“, подчерта 
зам.-министър Манолев. По думите му понастоящем производството на мебели създават 2.4% от добавената стойност в 
индустрията. Браншът осигурява заетост на около 20 хил. души, а в производството на мебели работят около 2 600 фирми. 
„За последните 10 г. износът устойчиво расте и вече надхвърля половин милиард лева годишно“, допълни Александър 
Манолев. Той даде и няколко примери за успешен експорт на български компании. С активната помощ на Службата ни по 
търговско-икономически въпроси във Великобритания са установени дългосрочни партньорства между български малки 
и средни производители на мебели и водещите търговски вериги във Великобритания като Tesco и Home base, което е 
довело до ръст от 25% при износа на мебели за островната държава за 2016 г.  Министерството на икономиката е 
сътрудничило и за стартирането на износ на матраци за Канада и Франция, като в европейската държава те са използвани 
за оборудване на редица хотели. 
Зам.-министърът обърна внимание и на някои от основните проблеми в сектора – наличието на нелоялна конкуренция и 
недостатъчно кадрово обезпечаване и съобщи, че вече са предприети мерки за тяхното преодоляване. „Разработили сме 
образец на трудов договор между ученик и работодател, който се надяваме да насърчи дуалното образование. Готови сме 
и с карта на отраслите в България, върху която предстоят да се нанесат професионалните училища, за да подобрим 
връзката между пазара на труда и специализираното обучение“, поясни Александър Манолев. 
На събитието присъстваха и Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и председател на Националното сдружение 
на общините, Григор Гогов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, Галин Господинов – председател 
на УС на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост  и Васил Велев, председател на УС на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
Varna24.bg 
 
√ Туристическият бранш скочи срещу махането на преместваемите обекти от плажовете 
Работодателски организации, хотелиери, представители на туристическия бранш се обявиха против пълното премахване 
на преместваемите обекти на морските плажове и курортите с национално значение. Те изразиха категоричната си 
позиция на обществена дискусия по промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) по 
инициатива на министъра на туризма Николина Ангелкова. Позицията на бранша е, че трябва да има регулиране и контрол, 
а не премахване на всички обекти, каквито предложения са постъпили. 
В дискусията участваха Васил Велев, председател на АИКБ, Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ, кметове на 
морски общини и над 100 представители на туристически сдружения, концесионери на плажове и хотелиери.  
Преобладаващата част от бизнеса е на мнение, че преместваемите обекти не бива да се премахват, а да се регулират, каза 
Васил Велев. Той добави, че ако се премахнат тези обекти, ще се създадат редица други по-големи проблеми. Например 
ще има по-малко приходи в бюджета на държавата и общините, ще има загуба на рентабилност при арендаторите и 
концесионерите, може да се стигне и до отказ от тази дейност, посочи експертът. Според Велев плажовете ще се лишат от 
охрана и редица други услуги, ще се даде път на сивия сектор, защото това са услуги, търсени от туристите. Ръстът, който 
се отчита в туризма, може да се окаже с обратен знак, коментира още той. 
Текстовете за пълното премахване на преместваемите обекти нямат финансова обосновка, заяви Евгений Иванов, 
изпълнителен директор на КРИБ. Той обясни, че тези промени ще засегнат няколко големи групи. На първо място е 
държавата, защото може да има дела вследствие на разваляне на договори за концесия. След това общините, заради отлив 
на концесионери те ще трябва да покрият голяма част от разходите, които сега поемат стопаните на плажове. И на 
следващо място е обществото, защото голяма група млади хора ще загубят сезонната си заетост. Има очаквания и за 
повишаване на цените вследствие на липса на конкуренция, обясни още Иванов. И коментира, че това ще доведе до отлив 
на туристи. 
Необходима ни е ясна визия какво трябва да представлява плажът, посочи Стефан Шарлопов, председател на Българския 
съюз по балнеология и СПА туризъм. Според него трябва да се престане с желанието за разрушаване, защото така ще 
загубим туриста. Едно добро намерение без визия не може да става решение, коментира още той. 
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Заради нарушения на отделни места не трябва да се изпада в крайности, категоричен бе хотелиерът Григор Фиданов. Той 
бе категоричен, че е много важно плажовете да бъдат групирани, а не да се забранява всичко. И допълни, че 
забранителният режим никъде не помага. А ако се забранят всички обекти, означава, че на плажовете може да няма дори 
душове и тоалетни, допълни още той. 
Кметът на община Созопол Панайот Рейзи заяви категорична позиция против премахването на преместваемите обекти от 
курортите и на плажовете. "Влезе ли това в закон, утре всички концесии ще бъдат прекратени. Кой иска да отиде на плаж 
и да няма къде да изпие една бира?", попита кметът на Созопол. 
Трябва да се мисли за регулиране в посока групиране на плажовете, каза Иво Стефанов, председател на Асоциацията на 
концесионерите на морски плажове. И допълни, че трябва да се мисли за плажовете извън населените места и за 
туристите, и за туристическия продукт. 
Смисълът на преместваемите обекти са важна част от общественото обслужване, заяви Гинка Чавдарова, изпълнителен 
директор на НСОРБ. Тя посочи, че всички разчитаме на туристите и със забрани няма да ги задържим. Според нея е нужна 
една добра законова рамка, която включва всички регулация, контрол и санкции.  
Няма да направя предложение за тотална забрана и пълно премахване на преместваемите обекти, тъй като голяма част от 
бранша и обществеността са против това, каза в заключение министър Ангелкова, след като изслуша внимателно мненията 
на двучасовия дебат. Предстои Министерството на туризма да внесе предложенията за промени в ЗУЧК в Министерския 
съвет, с които ще се направи групиране на морските плажове. Изводът, до които стигнах, е че сме на прав път и е важно да 
финишираме групирането на плажовете, заяви министър Ангелкова. Тя допълни, че само така можем да отговорим на 
очакванията и на обществения интерес - да намалим цените на плажни принадлежности, защото за всяка група плаж те 
ще бъдат различни. Министърът коментира още, че това е услуга, свързана с балансиране на икономическите интереси 
както на държавата, така и на концесионера, като предвид съответната група на плажа ще бъдат намалени и разходите. 
Тези промени ще отговорят и на очакванията на кметовете и ще се провокира и инвестиционният интерес, посочи  
министърът. 
Трябва да има регулиране на визията на преместваемите обекти, особено в националните курорти, допълни министър 
Ангелкова. И коментира, че е нормално в един екип да има различни мнения, те трябва да се обсъдят и в зависимост от 
това какво иска голямата група експерти, да се прецени къде е балансът. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Капитал 
 
√ Чуждите инвестиции нарастват през третото тримесечие 
Сумата на вложенията за периода юли - септември отбелязва годишно увеличение от 38.8% до 293 млн. Евро 
Чуждите инвестиции в България през третото тримесечие са на стойност 293.2 млн. евро, което е с 38.8% над нивото от 
същия период на миналата година, сочат данните на БНБ. От началото на годината сумата на вложенията в страната се 
равнява на 744.2 млн. евро. Година по-рано те са били над един милиард, но спрямо публикуваните през октомври данни 
разликата се е свила. Причината е, че в БНБ са постъпили нови данни от финансовите отчети на фирмите, в резултат на 
което банката е ревизирала нагоре числата от периода юли - септември. 
Най-голям принос от началото на годината имат постъпленията под формата на дългови инструменти, докато при 
реинвестираната печалба и дяловия капитал стойностите са положителни, но засега скромни. Чуждестранните инвестиции 
в страната за деветия месец от 2017 г. са 10.4 млн. евро от реинвестирана печалба. 
Най-много са вложенията в българската икономика от Холандия (749.2 млн. евро), предимно от дългови инструменти, а 
секторът, който е получил почти половината от чуждите инвестиции от началото на годината, е преработващата 
промишленост. 
Краткосрочни интереси  
Почти цялата сума на капиталовложенията от януари насам представлява постъпления от дългови инструменти - 
стойността достига 660 млн. евро. За сравнение, година по-рано сумата беше 85 млн. евро. Вероятно става въпрос за вече 
утвърдени в страната предприятия, разширяващи дейността си, а не нови чужди инвеститори, тъй като дълговите 
инструменти са показател за краткосрочни интереси. 
Липсата на дългосрочен интерес се потвърждава и от стойността на дяловия капитал - 56.1 млн. евро от януари. За 
сравнение, акумулираната сума за първите девет месеца на 2016 г. е цели 626.3 млн. евро. Трябва обаче да се отбележи, 
че числото беше достигнато след няколко ревизии. Подобна е ситуацията и при реинвестираната печалба - частта от нетния 
финансов резултат на българските подразделения, която външните вложители оставят в страната, вместо да се изтегля 
като дивидент. Към септември сумата едва излиза на плюс от 28 млн. евро, докато година по-рано беше 314.3 млн. евро. 
Индустрия и търговия 
Близо половината от чуждестранните вложения се насочват към преработващата промишленост - почти 331 млн. евро от 
началото на годината според данните на БНБ. За сравнение, през първите девет месеца на миналата година общата сума 
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за сектора беше 95.2 млн. евро. От друга страна, търговията е все така популярна с 251.3 млн. евро чужди инвестиции към 
септември при 236.4 млн. евро през същия период на 2016 г. В данните се вижда и активността в сектор "Операции с 
недвижими имоти", докато финансови и застрахователни дейности изостават спрямо нивата си от миналата година. 
Търговското салдо за периода януари – септември е отрицателно в размер на 1.5 млрд. евро и се формира от по-високия 
внос (20.6 млрд. евро) спрямо износа (19.1 млрд. евро). Текущата сметка обаче излиза на плюс от 2.6 млрд. евро. 
 
В.Монитор 
 
√ Ангелкова: Близо 6 млрд. лв. са приходите от международен туризъм в страната до септември 2017 г. 
На близо 6 млрд. лв. възлизат приходите от международен туризъм до септември месец у нас, съобщи пред „Фокус“ 
министърът на туризма Николина Ангелкова. По думите ѝ това е ръст с 9.4% в сравнение предходната година.  
„За първите 9 месеца страната ни е била посетена от над 7.5 млн. чуждестранни туристи, което е ръст от 7.7% спрямо 
първите девет месеца на предходната година, която беше рекордна за българския туризъм. Всички тези данни показват, 
че усилията, които Министерството полага да маркетира България като целогодишна туристическа дестинация на такива 
изложения като лондонското, са на прав път. Аз се надявам да успеем с общи усилия на Министерството на общините на 
бранша да превърнем тази тенденция в една устойчива такава“, коментира министър Ангелкова. Тя добави, че според 
прогнозите за зимния сезон се очаква ръстът на чуждестранни туристи да бъде между 5 и 10 %. Министърът коментира и 
проблемът с кадрите в туристическия бранш.  
По думите ѝ приетият Закон за трудовата мобилност и миграцията улеснява наемането на работници от трети страни. 
Министър Ангелкова припомни, че за летния сезон 3 300 работници от Украйна, Беларус, Молдова и други държави са 
работили у нас. 
 
ПИК 
 
√ Екатерина Захариева обсъжда в Брюксел нашето европредседателство 
Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще 
вземе участие в Съвет „Общи въпроси“, който ще се проведе днес в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на МВнР. Съветът 
ще започне подготовка за предстоящото заседание на Европейския съвет на 14 и 15 декември, което се фокусира върху 
следните теми: отбрана и социални въпроси, образование и култура, миграция. Министрите ще направят преглед и на 
изпълнението на заключенията на октомврийския Европейски съвет. 
Съветът ще вземе под внимание актуалното състояние във връзка с прилагането на Междуинституционалното 
споразумение за по-добро законотворчество. В контекста на ежегодното планиране на законодателната дейност 
министрите ще проведат обмен на мнения относно работната програма на Комисията за 2018 г., която ще бъде 
представена от ЕК. Настоящото Естонско председателство и встъпващото Българско председателство на Съвета на ЕС ще 
представят пътната карта за Европейския семестър за 2018 г. Работният обяд на министрите ще бъде посветен на темата 
за следващата Многогодишна финансова рамка. В дискусията ще участва комисарят по бюджета и човешките ресурси 
Гюнтер Йотингер. 
Следобед Съвет „Общи въпроси“ ще продължи във формат 27. Министрите ще обсъдят хода на преговорите по излизане 
на Обединеното кралство от ЕС. Главният преговарящ на ЕС Мишел Барние ще информира Съвета за постигнатия до 
момента напредък. Министрите ще започнат подготовка за заседанието на Европейския съвет (член 50) през декември.  
Успоредно със заседанието ще се проведе гласуването за преместването на двете агенции на ЕС, чиито седалища 
понастоящем са в Обединеното кралство: Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ) и Европейския банков орган (ЕБО).  
В рамките на работното си посещения в Брюксел министър Захариева ще разговаря с Мишел Барние, главен преговарящ 
на Европейския съюз по Брекзит. По-рано през деня българският външен министър ще участва в работна закуска с колегите 
си от семейството на Европейската народна партия (ЕНП). Заедно с председателя на ЕНП Жозеф Дол и неговия заместник 
Дара Мърфи те ще обсъдят дневния ред на Съвет „Общи въпроси”, работната програма на Европейската комисия за 2018 
г. и други актуални въпроси. 
 
Investor.bg 
 
√ Бюджетните дефицити или какво става, когато светнат лампите и купонът свърши 
Правителството продължава да планира бюджетни дефицити, въпреки добрите очаквания за икономическото 
развитие, коментират от ИПИ 
След две години на висок икономически растеж и преизпълнение на бюджетните цели правителството продължава да 
планира бюджетни дефицити, въпреки добрите очаквания за икономическото развитие през следващите три години. 
Обясненията за това варират от предпазливост – осуетяване на евентуални искания за допълнителни разходи, през 
възможност за дискреционни разходи от правителството без санкцията на Народното събрание (НС) – ако действителното 
изпълнение на бюджета е по-добро от заложеното, през мързел – продължение на старата политика, но при нова 
икономическа обстановка, та чак до невъзможност – пристрастеност към политиката на дефицити, пише Калоян Стайков 
от Института за пазарна икономика (ИПИ) в свой анализ. 
Вероятно отговорът е по малко от всичко, но водещият принцип продължава да бъде концентрирането на огромна 
дискреционна власт в управляващите за всякакъв вид непредвидени разходи с непрозрачен характер и неясна 
ефективност. Пример за това е безпроблемното одобрение на близо 2 млрд. лв. непредвидени разходи през 2016 г. – за 
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финансово обезпечаване на правителствената програма за саниране и за покриване на разходите, свързани с 
арбитражното дело срещу НЕК. Тази година липсват такива непредвидени разходи, но правителството е уверено, че в 
последното тримесечие ще успее да изхарчи целия излишък от 2,4 млрд. лв., натрупан до края на октомври 2017 г. 
В известна степен поведението на управляващите наподобява това на правителството до 2008 г. – залагане на 
консервативни прогнози за приходите, които се преизпълняват и ударно харчене на преизпълнението в края на годината. 
Има обаче и две основни разлики. По-малката е, че в допълнение на горното настоящото правителство не изпълнява 
пълния размер на планираните си разходи, което позволява в края на годината да се прехвърлят средства от капиталови 
към текущи разходи – заплати, издръжка, социални плащания, или да се правят непредвидени разходи. По-голямата 
разлика е, че бюджетите до 2008 г. се планират с излишък, докато плановете сега са за дефицити, а по-доброто изпълнение 
на фискалните цели зависи изцяло от преценката на правителството. 
Това е проблем, защото бюджетните разходи са лишени от гъвкавост, независимо от изпълнението на приходите или 
развитието на икономиката. Така например в периода 2009-2011 г. спадът на приходите, в сравнение с 2008 г., е около 2,5 
млрд. лв. средно на година, докато разходите се увеличават с около 1,1 млрд. лв. средно на година, което води и до 
годишни дефицити от около 1,6 млрд. лв. средно. 
Защо е важно това? Защото развитието на икономиката има цикличен характер и годините на икономически подем са 
последвани от икономически кризи. Предвиждането на точния момент на кризата, както и нейната причина, е на практика 
невъзможно, но няма спор, че такава рано или късно ще има. Затова и Европейската комисия препоръчва трупане на 
излишъци по време на висок икономически растеж, които да се харчат по време на криза – урок, доказан през годините в 
цял свят. 
Предвид високия икономически растеж в страната през последните две години и очакванията за запазването му в 
следващите три години, моментът изглежда подходящ за промяна на фискалната политика от трупане на дефицити към 
бюджетни излишъци и попълване на фискалния резерв. Резервът се доказа като важен инструмент за запазване както на 
фискалната, така и на финансовата и икономическата стабилност през кризата от 2009 г. и последвалия шок за бюджета 
през 2009 и 2010 г. 
В края на 2008 г. България има дълг от 13% от БВП и фискален резерв от близо 8,7% от БВП. В края на 2009 г. дългът се 
увеличава с едва 0,7% от БВП, но резервът спада наполовина – до 4,3%.  През 2010-2011 г. фискалният резерв вече е стопен 
до около 1,6% от БВП. В същото време Латвия, която има дълг от около 10% от БВП, подписва споразумение с 
Международния валутен фонд за финансова помощ в края на 2008 г., а Румъния, с дълг от около 16% от БВП, прави същото 
в средата на 2009 г. Благодарение на фискалните си резерви България не търси външна помощ и увеличава дълга си с едва 
2% от БВП в периода 2009-2010 г., а останалото финансиране на дефицитите е осигурено от фискалния резерв – около 7% 
от БВП. 
След достигане на най-ниското си ниво през 2013 г. фискалният резерв започва да се увеличава и към средата на 2017 г. 
възлиза на близо 6% от БВП. Въпреки това нивото му е с около 1/3 по-ниско в сравнение с това от 2008 г. Именно затова, а 
и поради благоприятната икономическа среда, е повече от препоръчително постепенното възстановяване на фискалния 
резерв поне до предкризисните му нива, което ако започне достатъчно рано, може да става с по-умерени темпове – от 
около 1% от БВП на година. 
Оправданията на политиците, че намаляване на публичните разходи би влошило икономическото развитие не се 
потвърждават през 2016 и 2017 г., когато с по-малко от предвидените публични разходи се постига по-висок от 
предвидения икономически растеж. По време на кризата те имаха и друго оправдание – в криза не се правят реформи. 
Кризата отдавна свърши и е време за реформи, преди да е дошла следващата! 
В изчисленията са включени единствено средствата, които са на разположение на правителството, което изключва редица 
целеви фондове като т.нар. Сребърен фонд, депозитите на НЗОК и НОИ, европейските средства по сметки на Националния 
фонд към МФ и Държавен фонд „Земеделие” и др. 
 
Expert.bg 
 
√ 57 000 души са си извадили ТЕЛК само за година 
Близо 57 000 българи с увреждания над 16 г. са получили за първи път експертно решение за трайно намалена 
работоспособност само за миналата година. За 2016 г. общо над 175 000 души с увреждания са преосвидетелствани от 
експертните лекарски комисии или са получили първото си решение. Огромна част от тези хора са в предпенсионна възраст 
или са пенсионери - над 72% от всички. Те са разделени поравно - по 36% на възраст над 60 г. и още толкова във 
възрастовата група 50-59 г. 
Тези данни от информационната система за трайна неработоспособност на населението над 16 г. са обобщени от 
социалното министерство в доклад по националната конвенция за насърчаване на активния живот на възрастните хора. 
Тенденциите в него са добре известни - населението у нас намалява и застарява, раждаемостта също намалява. Средната 
възраст на населението например за 15 г. се е увеличила с над три години и през м.г. е 43.5 г., пише в. "Сега". 
В концепцията за реформата в системата на ТЕЛК на социалното ведомство пише, че решението от ТЕЛК се е превърнало 
във вход за получаване на плащания от социалната и осигурителната система. Към края на 2015 г. броят на хората на 
възраст над 16 г. с увреждане е стигнал 729 хиляди, а децата до 16 г. с увреждане са 45 хиляди. 
Най-високи и през 2016 г. остават броят и делът на хората, които получават ТЕЛК решение за 3 г. - 71 000, или над 40%. 
Увеличение се отчита при дела на лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане със срок 1 
година. По степен на увреждане всеки трети човек, освидетелстван през 2016 г., е с между 50% и 70%. 30% са със степен 
71-90%, близо 23% са с най-тежката степен - над 90%. А почти 14% са със степен на увреждане до 50%. 
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В доклада за застаряването се посочва, че е "необходим качествено нов подход към финансирането на здравеопазването", 
защото "запазването на здравето и активността на хората за по-дълъг период има положителен ефект върху 
производителността и конкурентоспособността". Според експерти 50% от разликите в икономическия растеж между 
бедните и богатите страни се дължат на разликите в здравето и продължителността на живота. Средната продължителност 
на живота за 2014 - 2016 г. е 74.7 години и спрямо предходния период (2013 - 2015 г.) се увеличава с 0.2 години. Средната 
продължителност на живота при мъжете е 71.2 г., докато при жените е със 7 години по-висока - 78.2 г. Пенсионерите у нас 
получават средно по 21.5 години пенсия през последните две години. Нетният коефициент на заместване на дохода - 
съотношението между средната пенсия и средномесечния нетен осигурителен доход - се е понижил до 55%. 
Правителството смята да направи реформа в системата през следващите две години, защото според изказвания на 
управляващите има огромен брой фалшиви експертизи и съответно инвалидни пенсии, чрез които се източва НОИ. Идеята 
е експертизата да се раздели в две различни комисии - медицинска и към НОИ. Първата ще определя вида и степента на 
увреждането, необходимата рехабилитация, а втората - какво може да работи човек с подобно увреждане. Депутати от 
"Обединените патриоти" поискаха преди седмица за две години всички хора с увреждания да минат отново през ТЕЛК. 
Социалният министър Бисер Петков пък коментира, че наличието на две комисии не означава, че хората с увреждания ще 
ходят на две места, просто втората ще работи по документи. Петков коментира и че предложената концепция към момента 
не предвижда лице, което работи и получава пенсия за инвалидност, да бъде лишено от възможността да я получава. Това 
обаче е основно притеснение на хората с увреждания, които категорично не приемат предложенията към момента. 
 
В. Дума 
 
√ 75% от българите искат стандарт "без ГМО" 
Около 75% от българите искат въвеждането на доброволен за бизнеса стандарт "без ГМО". Идеята е така да се гарантира, 
че в продуктите няма генномодифицирани съставки и под законовия праг за етикетиране, показва национално 
представително проучване на "Маркет линкс", обявено от "За Земята". Проучването показва, че почти всеки втори 
потребител би предпочел да си купи храна с подобен етикет, отколкото, ако такъв липсва.  
Част от хората дори биха платили повече, стига да видят такъв надпис и той да гарантира, че храната е без ГМО. В същото 
време процентът на българите, които искат стандартът да гарантира, че и животинските продукти са произведени без ГМО 
във фуражите, е дори още по-висок - близо 78.5%. 
Изследването идва в момент, когато обсъжданият повече от година законопроект за храните е на път да влезе в Народното 
събрание на второ четене, а в него не се предвижда създаването на правила за етикетиране на продукти "без ГМО", 
допълват от "За Земята".  
В първоначалния вариант е било предвидено, че такъв стандарт ще има, но впоследствие предложението е отпаднало. 
Ивайло Попов от неправителствената организация смята, че с това управляващите са на път да опорочат идеята. Вместо 
това се предлага браншови организации да изработват "добри производствени практики", но без да е ясно кои са тези 
браншови организации, отбелязват от "За Земята". 
ОПИТ 
ГМО съставки у нас се откриват основно в соеви и царевични продукти. Всички видове са разрешени в рамките на ЕС и са 
били в допустимото количество. Изключение имало само в два от случаите. Единият са детски храни, в които изобщо е 
забранено да бъдат влагани ГМО съставки, а другият е соево зърно, внос от Украйна, предаде Би Ти Ви преди година. При 
случая с детските храни става въпрос за немско адаптирано мляко, което е било спряно и унищожено. 
 
В. Стандарт 
 
√ Повече банкноти от 100 лв. в джоба ни 
Банкнотите в обращение от 50 лв. и 100 лв. се увеличават по-бързо отколкото тези с по-малък номинал. И то при 
положение, че плащанията с дебитни и кредитни карти набират все по-голяма скорост. Явно доходите на хората нарастват 
и все по-често в джоба си носят едри банкноти за да пазаруват. В резултат средната по стойност банкнота в обращение в 
края на септември е 33,67 лв., което представлява увеличение за година с 1,84 лв., или с 5,78%, обявиха от БНБ. Все още 
обаче с най-голям дял от 29,89% в общия брой на банкнотите в обращение е тази от 20 лв., като към 30 септември в 
обращение са 130,6 млн. банкноти с този номинал. С най-малък дял от 5,79% са банкнотите от 5 лв. 
В края на септември парите в обращение са на обща стойност 15,079 млрд. лв., сочат данните на БНБ. За едногодишен 
период те нарастват с 1,698 млрд. лв., или с 12,69%. Като темпът на нарастване на парите в обръщение се ускорява през 
последното тримесечие. Явно хората действително харчат повече и носят повече пари в джоба си. От данните на БНБ за 
депозитите обаче става ясно, че разликата между бедните и богатите се увеличава. И докато заможните трупат пари в 
банките и харчат повече, бедните са принудени да теглят от спестяванията си за да вържат семейния бюджет. 
В края на септември в обращение са 437,1 млн. броя банкноти, което е ръст с близо 5% за три месеца, както и 2,245 млрд. 
броя разменни монети, които се увеличават с 2,4%. Запазва се дългосрочната тенденция към постоянно нарастване на броя 
на всички монети. Най-голям дял от 29,79% в общия брой на монетите в обращение имат тези от 1 ст., които към края на 
септември са 669,1 млн. броя. С най-малък дял от 1,27% са монетите с номинална стойност 2 лв. като причината за това е, 
че те бяха пуснати най-скоро в обръщение. Монетите от 1 и 2 ст. са с най-голям брой тъй като магазините са длъжни да 
връщат точно ресто и се запасяват с жълти стотинки. В същото време хората често губят тези монети или просто ги 
складират в буркани в къщи и така те реално не циркулират в търговския оборот. А на БНБ се налага да пуска на пазара 
нови жълти стотинки. 
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За периода юли–септември 2017 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 197 броя фалшиви 
български банкноти, циркулирали в паричното обращение. От тях най-голям дял от 55,84% имат банкнотите от 20 лв. 
Задържани са и 151 броя фалшиви български монети, от които 5 броя от 2 лв., 57 броя от 1 лв. и 89 броя от 50 ст. Доста по-
често обаче се среща фалшива валута. Задържаните в БНБ фалшиви чуждестранни банкноти през третото тримесечие са: 
1837 броя евро, 100 броя щатски долари и 54 банкноти от други чуждестранни валути. 
 
В. Земя 
 
√ Кампания на НАП накара компании да декларират дивиденти 
Контролна кампания на Националната агенция за приходите (НАП) спрямо фирмите, декларирали значителни суми в брой 
в касите си, накара бизнеса да декларира дивиденти, съобщават данъчните. От НАП напомнят, че от финансовите отчети 
на компаниите е станало ясно, че те дължат 13 млрд. лева в брой. Съмненията на данъчните бяха, че по този начин се 
извършват нарушения на закона и се укрива разпределение на печалба. След като бяха направени проверки на 550 фирми, 
а на хиляди други бяха изпратени предупреждения, са декларирани 200 млн. лева под формата на разпределение на  
печалба. Бизнесът е доплатил 130 млн. лева данък върху дивидентите. Така парите в касите на компаниите у нас 
официално намаляват с 3 млрд. лева, съобщават още от НАП. Дружествата ще имат срок до края на 2017 година да 
коригират доброволно допуснати данъчни и счетоводни отклонения по касовата наличност без да им бъде налагана 
проверка или ревизия. 
 „През 2018 г. обаче законът ще бъде прилаган в пълната му строгост“, категорична е изпълнителният директор на НАП 
Галя Димитрова. Тя коментира още, че опитът на данъчните е потвърдил, че големите суми, които фирмите декларират в 
брой, са опит за непозволени счетоводни операции и призова компаниите да се свържат с Агенцията за решаване на този 
казус. 
 
√ По-скъпи зеленчуци и плодове, яйцата - 30 стотинки на едро 
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро, се повиши тази седмица с 
0,48 процента, до 1,447 пункта, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/. На годишна база 
ИТЦ се повишава с над 12 процента. Оранжерийните домати се продават по 2,00 лева за килограм. Оранжерийните 
краставици поскъпват с 11,45 на сто до 2,06 лева средно за килограм. Картофите поскъпват с 3,6 на сто и се търгуват по 0,57 
лева за килограм на едро. Морковите се продават по 0,67 лева за килограм, а зелето се търгува по 0,55 лв./кг на едро. 
Зелените чушки поскъпват с 4,2 на сто до 1,25 лв./кг, а цената на червените чушки се вдига с 14,6 процента до 1,80 лева за 
килограм. Ябълките поскъпват с 4,0 на сто и се продават по 1,30 лв./кг. Цената на лимоните се понижава с 6,7 процента до 
2,72 лева. Кравето сирене поскъпва с 0,7 на сто и се продава по 6,07 лв./кг; кашкавалът тип “Витоша“ се търгува по 10,50 
лв./кг. Олиото поскъпва с 0,5 процента и се купува по 1,99 лева за литър. Каймата поевтинява с 1,5 на сто и се търгува по 
4,67 лева за килограм. Цената на пакетче краве масло от 125 грама се понижава с три процента до 2,27 лева за брой. 
Пилешкото замразено месо се продава по 3,78 лева за килограм на едро. Захарта се търгува по 1,38 лв./кг. Цената на 
брашното тип “500“ се вдига с 1,3 на сто до 0,81 лева за килограм. Зрелият фасул се купува средно по 3,35 лв./кг. Яйцата се 
продават по 0,30 лева за брой на едро в края на седмицата. 
 
News.bg 
 
√ Близо 15 000 земеделци получиха помощ de minimis 
Близо 15 000 земеделски стопани в страната, които отглеждат млечни крави и/или биволици, месодайни крави, овце-
майки и/или кози-майки, получиха държавна помощ de minimis, съгласно Регламента на ЕС 1408/2013. 
Общата сума, изплатена на земеделците, възлиза на 6 158 609 лв. 
Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отглеждат млечни 
и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Размерът на индивидуалната помощ се определя по следния 
начин: 

• земеделските стопани, отглеждащи над 10 броя млечни крави и/или биволици, получават по 7 лв. за животно; 

• земеделските стопани, отглеждащи над 5 броя месодайни крави, получават по 7 лв. за животно; 

• земеделските стопани, отглеждащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки, получават по 3.73 лв. за животно. 
От Държавен фонд "Земеделие" припомнят, че помощта могат да получат фермери, които са заявили едри и дребни 
преживни животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна 
национална помощ за овце-майки или кози-майки за директните плащания на Кампания 2017.  
Земеделците трябва и да са спазили условието за поддържане на брой животни от Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за 
условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. 
 
e-Burgas  
 
√ БЪЛГАРИЯ №2 ПО ИНВЕСТИЦИИ В ПЛАНА „ЮНКЕР". 
България е сред петте страни, класирани най-напред по размерите на инвестициите, които са били задействани чрез 
Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI), станал известен повече като Плана „Юнкер". След нас се нареждат 
Гърция, Португалия и Испания, а ни изпреварва само Естония. 
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Според обявените данни от Европейската комисия към средата на октомври 2017 г., одобреното от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) финансиране за България посредством фонда EFSI е било в размер на 344 млн. евро. 
Предоставените по този начин финансови гаранции се очаква да активират инвестиции за общо 1.561 млрд. евро, което 
отрежда на България второ място сред всички страни-членки на ЕС по отношение на активираните инвестиции 
посредством EFSI спрямо БВП на съответната страна. 
За лидера Естония ЕИБ е одобрила средства от фонда EFSI в размер на 110 млн. евро, които да генерират общи инвестиции 
в страната за 741 млн. евро. 
Европейската комисия отчита, че чрез Плана "Юнкер" са били финансирани три проекта в България, свързани с 
инфраструктура и иновации, като от фонда EFSI са били предоставени 281 млн. евро и се очаква те да генерират инвестиции 
за тези проекти в размер общо 652 млн. евро. 
Одобрените заеми на ЕИБ за малки и средни по размер предприятия в нашата страна година по-рано (към ноември 2016 
г.) са били в размер на 150 млн. евро, като се очаква те да докарат инвестиции за общо 408 млн. евро. 
Чрез фонда EFSI са били одобрени девет споразумения за финансиране на малки и средни по размер български компании 
за 63 млн. евро, като се очаква това да активира инвестиции за общо 909 млн. евро. Европейската комисия посочва, че от 
това ще се възползват 6047 по-малки или т. нар. "стартъп" компании в България. 
Според данните на Европейската комисия, по Плана „Юнкер" се очаква да бъдат привлечени допълнителни инвестиции в 
целия ЕС, които ще надвишат 251.6 млрд. евро. Самите сделки, одобрени по плана EFSI, възлизат на 49.6 млрд. евро под 
формата на директно финансиране и са сключени във всички 28 страни-членки на Съюза. 
Около 528 хиляди малки и средни предприятия се очаква да се възползват от финансиране по Плана "Юнкер", прогнозира 
Европейската комисия. 
 
Money.bg 
 
√ Πeтpoлът e cтaбилeн. Πaзapът ce фoĸycиpa въpxy cpeщaтa нa OΠEK 
Цeнитe нa пeтpoлa ca cтaбилни в пoнeдeлниĸ cyтpинтa. Инвecтитopитe oчaĸвaт плaниpaнoтo зa ĸpaя нa нoeмвpи зaceдaниe 
нa OΠEK, нa ĸoeтo вoдeщитe пpoизвoдитeли нa cypoвинaтa щe oбcъдят пoнaтaтъшнaтa cъдбa нa cпopaзyмeниeтo зa 
cъĸpaщaвaнe нa дoбивa. 
Фючъpcитe зa copтa copтa Вrеnt пoeвтинявaт днec c 0,14 пpoцeнтa дo $62,63 зa бapeл. Koнтpaĸтитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн 
WТІ в cъщoтo вepмe ce тъpгyвaт пo $56,62 зa бapeл, c 0,12 пpoцeнтa нaд нивoтo oт ĸpaя нa пpeдишнaтa cecия. 
B пeтъĸ Вrеnt пocĸъпнa c $1,36 (2,22%), дo $62,72 зa бapeл, a WТІ - c $1,41 (2,56%), дo $56,55 зa бapeл. Зa цялaтa минaлa 
ceдмицa цeнaтa нa Вrеnt cпaднa c 1,3%, a нa WТІ - c 0,3%. 
Cpeщaтa нa OΠEK ocтaвa ocнoвeн фaĸтop, oпpeдeлящ динaмиĸaтa нa пeтpoлнитe цeни дo ĸpaя нa гoдинaтa. Дoceгaшнитe 
ĸoмeнтapи нa yчacтницитe в пaĸтa зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa пoзвoлявaт нa пaзapa дa oчaĸвa нeгoвoтo пpoдължaвaнe н.дo 
ĸpaя нa 2018 гoдинa. Ho ĸaтo чe ли, pиcĸoвeтe ĸapтeлът дa зaбaви взeмaнeтo нa cъoтвeтнoтo peшeниe pacтaт, oтбeлязвaт oт 
Моrgаn Ѕtаnlе, пишe Rеutеrѕ. 
Aнaлизaтopитe нa бaнĸaтa oтбeлязвaт, чe внимaниeтo нa инвecтитopитe ceгa e пpиĸoвaнo въpxy cтpaнитe нe влизaщи в 
OΠEK, ocoбeнo ĸъм Pycия, и тяxнaтa гoтoвнocт дa ce пpoдължи дeйcтвиeтo нa cпopaзyмeниeтo. 
Mиниcтpитe нa cтpaнитe oт OΠEK и пpoизвoдитeли извън ĸapтeлa щe ce cъбepaт нa 30 нoeмвpи във Bиeнa, зa дa oбcъдят 
peзyлтaтитe oт oбщoтo им cпopaзyмeниe и бъдeщaтa пoлитиĸa пo oтнoшeниe нa пeтpoлния пaзap. 
 
Profit.bg 
 
√ Цените на акциите в Азия с понижения в началото на седмицата 
Цените на акциите в Азия бележат понижения в началото на седмицата на фона на отстъплението на индексите на 
Уолстрийт и спада в Китай, докато еврото поевтиня, след като преговорите за ново коалиционно правителство в Германия 
стигнаха до задънена улица. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI продължи загубите си и бележи понижение от 0.2%. 
Австралийският основен индекс губи 0.1%, докато японският Nikkei отчита спад от 0.6%. 
Китайските акции поевтиняха рязко, след като Пекин зададе нови насоки за регулацията на управлението на активи. 
Според анализатори това може да намали желанието на инвеститорите за по-рискови активи. 
Индексът Shanghai Composite губи 0.8% за деня, докато индексът на сините чипове CSI300 падна с 0.7%. 
В петък щатският индекс Dow Jones се понижи с 0.4%, S&P 500 изгуби 0.3%, а Nasdaq Composite отбеляза спад от 0.2%. 
В четвъртък Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри своята версия на проектозакона за данъчна реформа, 
но в Сената продължават да спорят около техния проектозакон, като инвеститорите не са сигурни дали в Конгреса ще 
успеят да достигнат до компромис. 
Спрямо йената, доларът се търгува почти без промяна на 112.01, след като преди това падна до 111.89, което бе най-
ниското ниво от 16 октомври насам. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, добави 0.3% към 
стойността си до 93.955 пункта, след като еврото поевтиня с 0.5% до 1.1737 долара. 
Преговорите между германските партии, които искат да съставят коалиционно правителство, се провалиха вчера, след 
като Свободните демократи се оттеглиха от тях, изтъквайки като причина непреодолими различия, информира Reuters. 
Решението за оттегляне на Свободните демократи означава, че канцлерът Ангела Меркел или ще се опита да сформира 
правителство на малцинството със Зелените или пък ще бъдат свикани нови избори. 
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На фона очакванията за почти сигурно вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ през следващия месец, 
спекулантите ограничиха бичите си залози за долара в седма поредна седмица. Нетната стойност на негативните позиции 
спрямо долара е паднала до четиримесечно дъно през последната седмица. 
Ниските лихви по щатския дълг също ограничиха долара, като спредът между лихвите по краткосрочните и дългосрочните 
държавни облигации продължи да намалява. Лихвата по 10-годишните книжа бе на ниво от 2.325% в азиатската сесия, 
след като в петък затвори на ниво от 2.354%. 
Спот цената на златото губи 0.2% до 1 291.40 долара за тройунция, след като в петък скочи до едномесечен връх. 
Цените на петрола се движат разнопосочно днес. Петролът от сорта брент поевтиня с 12 цента, или 0.2%, до 62.60 долара 
за барел, докато щатският лек суров петрол поскъпна с 8 цента, или 0.1% до, 56.63 долара за барел. 
Цените на петрола скочиха с над 2% в петък, след като преди това бяха записали понижения в пет поредни сесии на фона 
на затварянето на основен петролопровод в САЩ и на очакваното споразумение на ОПЕК за продължаване на 
ограниченията в производството. 
Въпреки ръста в петък, цените на петрола записаха първо седмично понижение от шест седмици насам. 


