Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

БНР
√ Глад за половин милион работници се очертава през следващите пет години
„Икономиката расте с умерено добри темпове, в същото време сме едва на 12 място по ръст на брутния вътрешен продукт
за първото полугодие, а икономиките на почти всички страни от Централна и Източна Европа растат по-бързо от нашата.“
Това каза в предаването "Неделя 150" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Ако искаме да настигнем икономиките от Централна и Източна Европа, трябва да имаме догонващ растеж, а в момента
имаме изоставащ растеж, подчерта той.
Бизнесът откроява като главен задържащ фактор липсата на човешки ресурси. „В средносрочен план ние смятаме, че ако
се развиваме с тези темпове, ще са ни нужни 500 хиляди работници и специалисти в следващите пет години предвид
демографските тенденции, миграцията и ръста на икономиката“, уточни Велев. Сред дефицитните кадри той посочи
сериозната липса на инженерно-технически кадри, медицински сестри, учители, шофьори, на работещи в туризма и
селското стопанство.
„Чуждестранните инвестиции в дялов капитал не растат, а намаляват, тоест, повече напускат страната, отколкото идват.
Местните инвестиции също намаляват. Очевидно възможностите за растеж са много по-големи от реализираните в
момента“, заяви Васил Велев. Според него у нас „много повече се говори за това как трябва справедливо да се разпредели
произведеното, и почти не се говори за това, че може да се произвежда много повече и как да се направи така, че да се
създава много повече“. Това за Велев е по-скоро стратегически разговор, отколкото конкретно свързан с бюджета за
следващата година.
Относно нарушения диалог на правителството с работодателите Васил Велев посочи, че той може би се дължи „на
ширещия се популизъм и на състезанието кой да бъде повече обичан, кой да бъде по-голям омбудсман в България“. В това
състезание според Велев участват „както управляващите, така и опозицията, така и омбудсманът, така и синдикатите“.
По темата за разпределените на увеличението от 10% на заплатите в бюджетния сектор Димитър Манолов изтъкна, че
когато такова има, най-често голямата част от парите остават в централната администрация, а „за пчеличките, които
работят на място, не остава нищо“.
Васил Велев анализира високия брой работещи в бюджетната сфера като пречка за нарастването на пенсиите. Той
отбеляза, че 433 хиляди са заетите в бюджетната сфера, които получават пряко заплата от бюджета. „Като ги добавим към
пенсионерите, които получават пенсии от бюджета, се получава така, че един зает в икономиката, освен своята заплата,
плаща още на един човек и десет стотни пенсионер или зает в бюджетната сфера. Това е и една от причините пенсиите у
нас да не са високи – малко хора в икономиката, много хора в бюджетната сфера и ниска пенсионна възраст. Средно в
страната трудовият стаж е 33 години и по този показател също сме на едно от последните места.“
Според Димитър Манолов за инвалидните пенсии за хора, които не са имали никакъв трудов стаж, трябва да се намери
друго решение и те да не се категоризират като „пенсии“, защото „се замърсява системата“ и се изкривява статистиката.
„Тези пари трябва да се платят, но те трябва да си отидат през съответните разходни пера, а не през пенсия“, категоричен
е Манолов.
Темпът на инфлацията е обезпокояващо висок, посочи още Васил Велев: „Някои наблюдатели казват, че тя е привнесена
отвън, не зависи от нас, но тогава пък защо сме в тройката от ЕС с най-висока инфлация?“ По думите на Велев, "малка
инфлация е здравословна, но вече сме преминали тази граница“.
За повече информация чуйте звуковия файл.
НОВА ТВ
√ Трябва ли да се увеличи заплащането за нощен труд?
Минималното допълнително заплащане, което получават полагащите нощен труд у нас, е в размер на 25 стотинки.
Служителите в системата на здравеопазването, например, взимат средно по 1 лев на час за работа през нощта. Това не се
е променяло от 2007 г. насам. Според официалната статистика те са 400 000 души.
„Искаме промяна на механизма за определяне размера на възнаграждението и режим за ограничаване на нощния труд”,
заяви в ефира на „Здравей, България” Любка Георгиева от КТ „Подкрепа”.
Главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Милена Ангелова обаче заяви, че подобен
скок в заплащането – с над 1000%, не е възможен.
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„Няма да подкрепим предложенията във вида, в който са внесени, защото исканото увеличение е с над 1000%, и то в
последната минута”, коментира Ангелова. И добави, че работодателите искат определяне на почасов размер на
минималната работна заплата и цялостна реформа в тази част от трудовото законодателство.
За повече информация вижте видеото.
Fakti.bg
√ Бизнесът очаква ръст на икономиката и доходите през 2019 г.
Оптимизъм има, но е по-умерен от преди година
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) очаква през 2019 г. брутния вътрешен продукт на България да
постигне ръст в размер на 3,8%, а общите разходи на работодателите за един отработен час на наетите лица в страната
да нараснат с 8,4%. Това предположение е направено на базата на анализ на статистически данни, данни за капацитета
на българската икономика, очакванията за развитие на пазара на труда в България и резултатите от ежегодното анкетно
проучване, което АИКБ провежда сред членовете си.
55% от анкетираните очакват през 2019 г. продажбите на предприятията да нараснат, а 32 на сто – запазване на нивата от
настоящата 2018-та година. Сходни са данните и за очакваните финансовите резултати през 2019 г. 47% смятат, че ще
увеличат печалбата си през следващата година, докато 36% са заявили, че ще достигнат размера, реализиран през 2018 г.
Сериозни са очакванията за ръст на възнагражденията в частния сектор и разкриването на нови работни места. Над 60% от
мениджърите, участвали в анкетата, са посочили, че в техните компании се очаква увеличение на заплатите, а 40 на сто от
тях смятат, че ще разкрият нови работни места. Около 40% са и мениджърите, които имат намерение да увеличат
инвестициите в бизнеса си.
Всеки втори от анкетираните счита, че минимална работна заплата трябва да е в размер на 510 лв. или по-ниска. 60% са
отговорили, че максималният осигурителен доход трябва да се запази в размер на 2 600 лв.
По данни на Асоциация на индустриалния капитал в България факторите, които оказват влияние върху очакванията на
бизнеса и биха попречили на по-осезаем икономически ръст през следващата година са недостига на работна ръка,
административно определяната минимална работна заплата и осигурителни прагове, липсата на функциониращо
електронно управление.
В началото на октомври АИКБ изпрати препоръки до правителството във връзка с изготвянето на новата бюджетна рамка.
Сред препоръките на АИКБ отбелязва необходимостта от реалистично планиране на бюджетните приходи и нулев
бюджетен дефицит, както и ускоряване на преструктурирането и редуцирането на бюджетите на някои министерствата.
От Асоциацията поискаха бюджет 2019 г. да осигури инструменти и стимули за ускоряване на реформите в сферата на
пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното
осигуряване. Асоциацията е категорично против административното определяне на минималната работна заплата,
повишаването на максималния осигурителен доход и повишаването на размера на социалните помощи и обезщетения за
здрави хора в работоспособна възраст.
News.bg
√ Бизнесът "гладен" за 500 хил. работници и специалисти
Бизнесът откроява като главен задържащ фактор за по-бързото развитие на българската икономика липсата на човешки
ресурси. Това обяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред БНР.
"В средносрочен план ние смятаме, че ако се развиваме с тези темпове, ще са ни нужни 500 хиляди работници и
специалисти в следващите пет години, предвид демографските тенденции, миграцията и ръста на икономиката", уточни
Велев.
Сред дефицитните кадри той посочи сериозната липса на инженерно-технически кадри, медицински сестри, учители,
шофьори, на работещи в туризма и селското стопанство.
По думите му, икономиката ни расте с умерено добри темпове, но в същото време сме едва на 12 място в ЕС по ръст на
брутния вътрешен продукт за първото полугодие, а икономиките на почти всички страни от Централна и Източна Европа
растат по-бързо от нашата.
"Ако искаме да настигнем икономиките от Централна и Източна Европа, трябва да имаме догонващ растеж, а в момента
имаме изоставащ растеж", подчерта Велев.
Той предупреди, че чуждестранните инвестиции в дялов капитал не растат, а намаляват, т. е., повече напускат страната,
отколкото идват, а местните инвестиции също намаляват.
Според него у нас "много повече се говори за това как трябва справедливо да се разпредели произведеното, и почти не се
говори за това, че може да се произвежда много повече и как да се направи така че да се създава много повече".
Относно нарушения диалог на правителството с работодателите Васил Велев посочи, че той може би се дължи "на
ширещия се популизъм и на състезанието кой да бъде повече обичан, кой да бъде по-голям омбудсман в България". В това
състезание според Велев участват "както управляващите, така и опозицията, така и омбудсманът, така и синдикатите".
Васил Велев анализира високия брой работещи в бюджетната сфера като пречка за нарастването на пенсиите.
Темпът на инфлацията е обезпокояващо висок, посочи още Васил Велев. "Някои наблюдатели казват, че тя е привнесена
отвън, не зависи от нас, но тогава пък защо сме в тройката от ЕС с най-висока инфлация", запита той и констатира, че "малка
инфлация е здравословна, но вече сме преминали тази граница".

2

√ АИКБ: Ръстът на инфлацията може да ни спъне за еврозоната
От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) очакват през 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на
България да постигне ръст в размер на 3,8%. Общите разходи на работодателите за един отработен час на наетите лица в
страната да нараснат с 8,4%. Информацията за предположението, както и препоръките на бизнеса, бяха изпратени до
медиите.
Очакването се основава на анализ на статистически данни, данни за капацитета на българската икономика, очакванията за
развитие на пазара на труда в България и резултатите от ежегодната анкета сред фирмите, които членуват в АИКБ.
От бизнеса са притеснени от ръста на инфлацията. Те препоръчват да се поддържат необходимите макроикономически
показатели за приемането на България в ERM II.
"АИКБ изразява своето безпокойство от размера на инфлацията за последните две тримесечия, както и от нейния
увеличаващ се темп на растеж. Ако не бъдат взети мерки в посока на ограничаване на размера на инфлация, България
рискува в периода до приемането и в периода на престой в механизма ERM II да не отговори на формалните изисквания
за приемане в еврозоната по отношение на инфлацията. За съжаление, заради валутния борд държавата ни на практика е
лишена от инструментариума на монетарната политика и политиката на лихвените проценти", пише в препоръките на
бизнес асоциацията.

Източник: АИКБ
Същевременно 55% от анкетираните представители на бизнеса очакват през 2019 г. продажбите на предприятията да
нараснат, а 32 % - че ще се запазят нивата от настоящата 2018-та година. За очакваните финансови резултати през 2019 г.
47% смятат, че ще увеличат печалбата си през следващата година, докато 36% са заявили, че ще достигнат размера,
реализиран през 2018 г.

Източник: АИКБ
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Мнението на работодателите е, че следващите години са подходящи за реформа в държавната администрация и за
съкращаване на чиновническия апарат. В период на възход на икономиката, в който във всички сектори на бизнеса се
отчита дефицит и липса на кадри, освободените от държавната администрация служители ще бъдат наети от реалния
сектор. Това ще подкрепи българския бизнес, ще облекчи държавния бюджет и няма да се отрази на нивото на
безработицата в страната, пишат в препоръките си от АИКБ.

Източник: АИКБ
Оптимистични са очакванията за ръст на възнагражденията в частния сектор и разкриването на нови работни места. Над
60% от мениджърите, участвали в анкетата, са посочили, че в техните компании се очаква увеличение на заплатите. 40 %
от тях смятат, че ще разкрият нови работни места. Същият процент - около 40% от мениджърите възнамеряват да увеличат
инвестициите в бизнеса си.
В сравнение с очакванията на бизнеса година по-рано има по-занижени очаквания, отбелязват от работодателската
организация.
Всеки втори от анкетираните мениджъри счита, че минимална работна заплата трябва да е в размер на 510 лв. или пониска. 60% са отговорили, че максималният осигурителен доход трябва да се запази в размер на 2 600 лв.

Източник: АИКБ
Като спънки пред по-сериозен икономически ръст индустриалците виждат недостига на работна ръка, административно
определяната минимална работна заплата и осигурителни прагове. Липсата на реално електронно управление също спъва
развитието на бизнеса.
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От Асоциацията на индустриалния капитал припомниха своите препоръки към правителството за съставяне на Бюджет
2019. Те настояваха за реалистично планиране на бюджетните приходи и нулев бюджетен дефицит. Бизнесът иска и
ускоряване на реформите в някои министерства, както и в сферата на пазара на труда, образованието, енергетиката,
съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното осигуряване.

Източник: АИКБ
От АИКБ отново изтъкнаха, че са против административното определяне на минималната работна заплата, повишаването
на максималния осигурителен доход. Те не одобряват и повишаването на размера на социалните помощи и обезщетения
за здрави хора в работоспособна възраст.
В своите препоръки от Асоциацията обръщат внимание на липсата на добре подготвени кадри и административното
разпореждане на минималните осигурителни прагове.
Изключително необходима е реформата във висшето образование, акцентират от АИКБ. Подкрепят увеличаване на парите
за наука.
Бизнесът препоръчва по-реалистично планиране на бюджета.
От АИКБ смятат, че през 2019 година положителен ефект върху бюджетните приходи ще има очаквания икономически
растеж (около 4 %), увеличените трудови възнаграждения (10 % в бюджетната сфера и около 10 % в частния сектор), което
ще окаже пряк ефект върху бюджета - с повече приходи от данъци върху доходите и косвен ефект - с по-голямо
потребление и съответно - ръст на БВП.

Източник: АИКБ
Положителен ефект за бюджета ще имат и по-високите приходи от мита, акцизи и ДДС заради очакваните по-високи цени
на петрола и всички енергоносители, както и заради очаквания ръст на инфлацията. Бюджетните приходи не трябва да
бъдат подценявани, каквато практика има напоследък", пишат в препоръките си от бизнеса.
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Economy.bg
√ Бизнесът очаква ръст на икономиката и доходите през 2019
Оптимизъм има, но е по-умерен отпреди година, сочи проучване на Асоциация на индустриалния капитал в България
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) очаква през 2019 г. брутният вътрешен продукт на България да
постигне ръст в размер на 3,8%, а общите разходи на работодателите за един отработен час на наетите лица в страната да
нараснат с 8,4%. Това предположение е направено на базата на анализ на статистически данни, данни за капацитета на
българската икономика, очакванията за развитие на пазара на труда в България и резултатите от ежегодното анкетно
проучване, което АИКБ провежда сред членовете си.
55% от анкетираните очакват през 2019 г. продажбите на предприятията да нараснат, а 32 на сто – запазване на нивата от
настоящата 2018-та година. Сходни са данните и за очакваните финансови резултати през 2019 г. 47% смятат, че ще
увеличат печалбата си през следващата година, докато 36% са заявили, че ще достигнат размера, реализиран през 2018 г.
Сериозни са очакванията за ръст на възнагражденията в частния сектор и разкриването на нови работни места. Над 60% от
мениджърите, участвали в анкетата, са посочили, че в техните компании се очаква увеличение на заплатите, а 40 на сто от
тях смятат, че ще разкрият нови работни места. Около 40% са и мениджърите, които имат намерение да увеличат
инвестициите в бизнеса си.
Въпреки оптимистичните очаквания за 2019 г., трябва да отбележим, че година по-рано българските предприемачи са
били значително по-големи оптимисти по отношение на развитието на бизнеса им. Охлаждане в нагласите на
предприемачите се наблюдава основно за очакваните финансови резултати, които могат да постигнат, инвестиции, които
биха направили, и увеличението на възнагражденията в компаниите им.
Всеки втори от анкетираните счита, че минимална работна заплата трябва да е в размер на 510 лв. или по-ниска. 60% са
отговорили, че максималният осигурителен доход трябва да се запази в размер на 2 600 лв.
По данни на Асоциация на индустриалния капитал в България факторите, които оказват влияние върху очакванията на
бизнеса и биха попречили на по-осезаем икономически ръст през следващата година, са недостигът на работна ръка,
административно определяната минимална работна заплата и осигурителни прагове, липсата на функциониращо
електронно управление.
В началото на октомври АИКБ изпрати препоръки до правителството във връзка с изготвянето на новата бюджетна рамка.
Сред препоръките на АИКБ отбелязва необходимостта от реалистично планиране на бюджетните приходи и нулев
бюджетен дефицит, както и ускоряване на преструктурирането и редуцирането на бюджетите на някои министерствата.
От Асоциацията поискаха бюджет 2019 г. да осигури инструменти и стимули за ускоряване на реформите в сферата на
пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното
осигуряване. Асоциацията е категорично против административното определяне на минималната работна заплата,
повишаването на максималния осигурителен доход и повишаването на размера на социалните помощи и обезщетения за
здрави хора в работоспособна възраст.
БНР
√ Ръст на икономиката през следващата година са очакванията на бизнеса
Бизнесът очаква ръст на икономиката и доходите през следващата година. Асоциацията на индустриалния капитал
прогнозира ръст на брутния вътрешен продукт в размер на 3,8%.
Повече от половината от анкетираните очакват през 2019 г. продажбите на предприятията да нараснат, а според 1/3 ще
запазят нивата си от настоящата година.
Сходни са данните и за очакваните финансови резултати. Половината от предприятията смятат, че ще увеличат печалбите
си през следващата година. Сериозни са прогнозите за ръста на възнагражденията в частния сектор и разкриването на нови
работни места. Над 60% от мениджърите, участвали в анкетата, са посочили, че в техните компании се очаква увеличение
на заплатите, а 40 на сто от тях смятат, че ще разкрият и нови работни места. Около 40% са и мениджърите, които имат
намерение да увеличат инвестициите си в бизнеса. Анализаторите отбелязват, че година по-рано българските
предприемачи са били значително по-големи оптимисти по отношение развитието на своя бизнес.
Manager.bg
√ В шест сектора положението с кадрите е драматично
„Икономиката расте с умерено добри темпове, в същото време сме едва на 12 място по ръст на брутния вътрешен продукт
за първото полугодие, а икономиките на почти всички страни от Централна и Източна Европа растат по-бързо от нашата.“
Това каза в предаването "Неделя 150" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Ако искаме да настигнем икономиките от Централна и Източна Европа, трябва да имаме догонващ растеж, а в момента
имаме изоставащ растеж, подчерта той.
Бизнесът откроява като главен задържащ фактор липсата на човешки ресурси. „В средносрочен план ние смятаме, че ако
се развиваме с тези темпове, ще са ни нужни 500 хиляди работници и специалисти в следващите пет години, предвид
демографските тенденции, миграцията и ръста на икономиката“, уточни Велев. Сред дефицитните кадри той посочи
сериозната липса на инженерно-технически кадри, медицински сестри, учители, шофьори, на работещи в туризма и
селското стопанство.
„Чуждестранните инвестиции в дялов капитал не растат, а намаляват, тоест, повече напускат страната, отколкото идват.
Местните инвестиции също намаляват. Очевидно възможностите за растеж са много по-големи от реализираните в
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момента“, заяви Васил Велев. Според него у нас „много повече се говори за това как трябва справедливо да се разпредели
произведеното, и почти не се говори за това, че може да се произвежда много повече и как да се направи така че да се
създава много повече“. Това за Велев е по-скоро стратегически разговор, отколкото конкретно свързан с бюджета за
следващата година.Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов обърна внимание върху факта, че съотношението
между минималния и максималния осигурителен доход, каквото е било замислено в началото и е било прокламирано, е
1:10.
„Днес трябваше максималният осигурителен доход да бъде 5600 лева, а сега големият въпрос е, че от 2600 щял да стане
3000. Тоест, той продължава драматично да изостава от нивото, на което трябва да се намира“, каза той.
По темата за разпределените на увеличението от 10% на заплатите в бюджетния сектор Димитър Манолов изтъкна, че
когато такова има, най-често голямата част от парите остават в централната администрация, а „за пчеличките, които
работят на място, не остава нищо“.
√ Ръст на икономиката и по-високи заплати през 2019 г., очакват работодатели
През 2019 г. брутния вътрешен продукт на България да постигне ръст в размер на 3,8%, а общите разходи на
работодателите за един отработен час на наетите лица в страната да нараснат с 8,4%. Това са очакванията на Асоциация
на индустриалния капитал в България (АИКБ). Те са на база анализ на статистически данни, данни за капацитета на
българската икономика, очакванията за развитие на пазара на труда в България и резултатите от ежегодното анкетно
проучване, което АИКБ провежда сред членовете си.
55% от анкетираните очакват през 2019 г. продажбите на предприятията да нараснат, а 32 на сто – запазване на нивата от
настоящата 2018 година. Сходни са данните и за очакваните финансовите резултати през 2019 г. 47% смятат, че ще увеличат
печалбата си през следващата година, докато 36% са заявили, че ще достигнат размера, реализиран през 2018 г.
Сериозни са очакванията за ръст на възнагражденията в частния сектор и разкриването на нови работни места. Над 60% от
мениджърите, участвали в анкетата, са посочили, че в техните компании се очаква увеличение на заплатите, а 40 на сто от
тях смятат, че ще разкрият нови работни места. Около 40% са и мениджърите, които имат намерение да увеличат
инвестициите в бизнеса си.
Въпреки оптимистичните очаквания за 2019 г., трябва да отбележим, че година по-рано българските предприемачи са
били значително по-големи оптимисти по отношение на развитието на бизнеса им. Охлаждане в нагласите на
предприемачите се наблюдава основно за очакваните финансови резултати, които могат да постигнат, инвестиции, които
биха направили и увеличението на възнагражденията в компаниите им.
Всеки втори от анкетираните счита, че минимална работна заплата трябва да е в размер на 510 лв. или по-ниска. 60% са
отговорили, че максималният осигурителен доход трябва да се запази в размер на 2 600 лв.
По данни на Асоциация на индустриалния капитал в България факторите, които оказват влияние върху очакванията на
бизнеса и биха попречили на по-осезаем икономически ръст през следващата година са недостига на работна ръка,
административно определяната минимална работна заплата и осигурителни прагове, липсата на функциониращо
електронно управление.
В началото на октомври АИКБ изпрати препоръки до правителството във връзка с изготвянето на новата бюджетна рамка.
Сред препоръките на АИКБ отбелязва необходимостта от реалистично планиране на бюджетните приходи и нулев
бюджетен дефицит, както и ускоряване на преструктурирането и редуцирането на бюджетите на някои министерствата.
От Асоциацията поискаха бюджет 2019 г. да осигури инструменти и стимули за ускоряване на реформите в сферата на
пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното
осигуряване.
Асоциацията е категорично против административното определяне на минималната работна заплата, повишаването на
максималния осигурителен доход и повишаването на размера на социалните помощи и обезщетения за здрави хора в
работоспособна възраст.
СКАТ ТВ
√ Българска отбранителна индустрия - традиция и бъдеще
Запис от ТВ предаването "Алтернативи" с водещ Георги Колев, излъчено по Национална телевизия СКАТ на 14.10.2018 г.
То бе посветено на отбранителната индустрия в България. В него участва със свои анализи и коментари инж. Петьо Милков,
съпредседател на Сдружение „Българска отбранителната индустрия“ (членове на АИКБ) и изпълнителен директор на
"Черно море" АД - Варна.
Гледайте на живо и следващите издания на "Алтернативи" всяка неделна вечер от 20.00 до 21.30 ч.
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Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Вицепремиерът Валери Симеонов ще се срещне с работодателските организации днес
Вицепремиерът Валери Симеонов ще разговаря с представители на работодателските организации в сградата на
Министерския съвет. Срещата е по искане на Асоциацията на организациите на българските работодатели.
Ще бъдат обсъдени възможности за ускоряване на политиките и реформите в сферата на пазара на труда, пенсионното
осигуряване, трудово-медицинската експертиза, съдебната система, административната реформа и електронното
управление, сигурността, енергетиката и образованието.
√ Премиерът Бойко Борисов и колегата му шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум ще разговарят в Дубай
Продължава официалната визита на премиера Бойко Борисов в Обединените арабски емирства. В Дубай министърпредседателят ще разговаря с вицепрезидента и министър-председател на ОАЕ шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум.
Във фокуса е засилването на двустранното сътрудничество. По-късно българската делегация ще замине за Египет, където
е планиран разговор с президента Абдел Фатах Сиси.
След разговорите в Абу Даби следват тези в Дубай, където живеят и работят почти 7 000 български граждани.
С министър-председателя отново ще се договарят детайли как да се засили взаимодействието.
Последното посещение на високо ниво в ОАЕ е било през 2003 г. - на президента Георги Първанов, обясни премиерът:
"Да не прозвучи нескромно, но ако досега друг премиер беше идвал в ОАЕ и имаше нещо, което да стъпим на него, щеше
да ни е по-лесно. Усещам, че имат политическа воля. Имаме добър шанс от много пожелания досега и много приказки по
темите сега да приведем тези в действие".
От Обединените арабски емирства премиерът и делегацията ни заминават по-късно днес за Египет. Утре в Кайро е
планиран разговор с президента Абдел Фатах Сиси, който е продължение на диалога между двамата от 73-ата сесия на
ООН през септември тази година. Отново задълбочаване на сътрудничеството е цел на тази визита.
√ Днес ще станат ясни предприятията, на които ще разчита енергийната ни система при недостиг на ток
Днес става ясно на колко и кои промишлени предприятия ще може да разчита енергийната ни система при недостиг на
ток. За пръв път тази година освен ТЕЦ-овете от студения резерв при необходимост ще могат да се използват и някои
предприятия, за да се гарантира сигурността на електроснабдяването.
Какво представлява този третичен резерв обясни в интервю за "Хоризонт" преди дни изпълнителният директор на
Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев:
"Това означава, че в определени моменти даденият участник може да се откаже от закупената от него електроенергия и
тази електроенергия да участва в баланса на страната, като за това на участника му се заплаща тази енергия по цена на
насрещния пазар. Просто тя ще бъде предоставена на някой друг потребител. Така целим да намалим до голяма степен
използването на студен резерв и, разбира се, да можем по-бързо и по-ефикасно да управляваме системата".
Днес ще бъдат отворени и оповестени офертите на предприятията, желаещи да участват в този вид резерв, който се
предвижда да бъде 65 мегавата. До края на месеца ще бъдат сключени договорите, за да може от 1 ноември системата да
разчита и на тези количества ток.
√ Очаква се представяне на проекта за държавен бюджет за следващата година
Очаква се Финансовото министерство да представи проекта на държавния бюджет за догодина пред правителството и
Съвета за тристранно сътрудничество.
Също днес се очаква проектобюджетът на Здравната каса да бъде обсъден от Надзорният ѝ съвет.
В интервю за "Хоризонт" вчера депутатът от ГЕРБ и бивш министър на здравеопазването Десислава Атанасова каза, че не
се предвижда увеличение на здравната осигуровка.
√ Световният финансов и бизнес елит бойкотира Саудитска Арабия
Световният финансов и бизнес елит бойкотира Саудитска Арабия - най-големия производител на петрол в света, заради
убийството на журналиста Джамал Хашоги. Първо инвеститорите, а след това и финансовите министри, ръководителите
на Световната банка и на Международния валутен фонд, един по един започнаха да се отказват от участие в
инвестиционния форум в Риад, чиято основна е да демонстрира пред света промяната в кралството.
Провалът на "Давос в пустинята", както стана популярен форумът, изглежда предизвестен, но анализаторите не бързат с
прогнозите, защото Риад държи силни карти.
"Визия 2030" - така е известна амбизиоцната икономическа реформа на принц Мохамед Бин Салман. Провеждането й
следи от близо Карън Йънг от Американския институт за предприятията - базирана във Вашингтон организация, проучваща
възможностите за правене на бизнес по света:
„Садуитска Арабия през последните три години провежда реформа. Едно от нещата, които се промениха, е орязването на
субсидиите за електричество и вода например - нещо, за което правителството плащаше през последните 17 години. Това
промени начина, по който хората гледат на ролята на правителството. Освен това в публичния сектор са заети повечето
саудитци, а напоследък правителството ги насърчава да се занимават с частен бизнес. Много голям проблем е младежката
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безработица. В същото време 1/3 от заетите в него са чужденци. Заради това се въведоха допълнителни плащания за
получаване на разрешение за работа в Садуитска Арабия. Към цялата картина трябва да добавим, че се въведоха и нови
данъци“.
Най-големият приход на Садуитска Арабия естествено идва от продажбата на петрол. Ето защо и кризата около Джамал
Хашоги първо привлече погледите към пазара на черно злато, а след това към масовия бойкот на инвестиционния форум.
В петролния пазар има колкото бизнес, толкова и политика, допълва Йънг:
„Мисля, че е възможно да има трус на петролния пазар в зависимост от това как се промени политиката на Саудитска
Арабия. /…/ Мисля, че към момента по-големият проблем е сривът на борсата и ръстът на държавния дълг, който излиза
от характерните за развиващите се страни стойности. Това е първият голям ефект, който се усеща в страната, заради случая
с Джамал Хашоги“.
И още един детайл - дворцовите интриги в Саудитска Арабия. Именно те засега спират смелата идея 5 % от "Арамко" петролната компания на Саудитска Арабия да бъдат пуснати за борсова търговия. Случаят "Хашоги" със сигурност отлага
още този ход, който би представлявал най-голямото първично публично предлагане в света. Сега инвеститорите не гледат
към Риад, а доказателство за това е масовият бойкот на инвестиционния форум следващата седмица:
„Това показва, че доверието към страната спада все повече и че никой не иска да бъде обвързван с кралството по никакъв
начин точно в този момент.“
Между другото, случаят "Хашоги" със сигурност прелива чашата на инвеститорското недоверие, но то не е от вчера, защото
"корупцията" е синоним на "бизнес" в кралството, според Йънг.
Санам Вакил от "Чатъм Хаус" обвързва бизнеса с геополитическите фактори и допуска, че Съединените щати могат да
заплашат Риад със санкции върху черното злато, макар и администрацията на Доналд Тръмп да иска цената да остане
ниска. Тя обаче може да е под натиск заради санкциите срещу Иран, които влизат в сила от 4 ноември
„Ние все още не знаем. Инстинктът първоначално ми подсказва, че връзката между опонентите на Иран - като Саудитска
Арабия, Съединените щати и Израел, ще отслабне заради случая с Джамал Хашоги. Мисля, че Саудитска Арабия все още
не си дава ясна сметка от последиците от случая, особено от медийната реакция. Най-вероятно ще станем свидетели на
американски санкции, а и на отказ на някои компании от инвестиции в страната“.
И все пак - държавният секретар на Съединените щати посети саудитската столица преди форума и дори по информация
на американската преса, си тръгна със 100 млн. долара оттам - сума, договорена още през август заради намесата на
Вашингтон в Сирия. Коментарите обвързват двата случая, а мнението на повечето анализатори е, че независимо как
Съединените щати реагират на ситуацията, случаят "Хашоги" ще остави кървава следа върху инвестиционния климат на
Саудитска Арабия, смята Вакил:
„Смятам, че това е нещо, което международните компании, ще вземат под внимание. Не съм убедена обаче, че бизнесът
задължително ще престане да работи със Саудитска Арабия, защото тя предлага големи възможности на множество
международни компании да печелят пари“.
Дарик
√ До 6 месеца 42,3% от работодателите в Разградско ще търсят нов персонал
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри днес заседание на Комисията по заетостта към Областния
съвет за развитие на област Разград, на което бяха обсъдени резултатите от второто за 2018 г. проучване сред
работодателите за потребностите им от работна сила - съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.
Г-н Хюсмен и неговият заместник Евгени Драганов отбелязаха отсъствието на представители на работодателските
организации. По думите на г-н Хюсмен сред причините за това отсъствие бе могло да бъде недоверие към държавните
институции. С оглед на това той призова представителите на държавните институции да не бъдат „майки на мързела“ и
„мащехи за създателите на брутния вътрешен продукт на България“, а да решават реални проблеми и да съдействат за
създаване на заетост и подобряване на средата за развитие на бизнеса в региона.
Темата бе коментирана и от останалите участници в заседанието, като те се обединиха около мнението, че трябва да се
търси пресечната точка между бизнеса и заплащането, което предлага, образованието, бюрата по труда, трудовата
инспекция и останалите институции с отношение по проблемите на икономическото развитие на региона.
Г-н Драганов обяви, че Областна администрация ще инициира срещи с представители на работодателите за обсъждане на
причината да не уважат поканата за участие в заседанието, както и обмисляне на инициативи във връзка с подобряване
на бизнес средата в региона.
Резултатите от второто за 2018 г. проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила бяха представени
от Красимира Димитрова - главен експерт в Областна администрация. То е проведено между 1 август и 17 септември, в
него по предварително подготвена извадка са поканени да участват 94 фирми, анкетите са попълнили представители на
78 от тях или 83%.
Pik.bg
√ България в топ 10 по най-предпочитани европейски дестинации за лятото
България е в топ 10 на най-предпочитаните европейски туристически дестинации за летния сезон. Това заяви пред
журналисти в Смолян зам.-министърът на туризма Любен Кънчев, който присъства на откриването на ХV Туристическо
изложение.Планините на България гостоприемство в четири сезона, цитиран от Фокус.
За изминалия летен сезон, ние бием по туризъм Кипър, Черна гора и сме на едно ниво с Португалия като брой туристи и
приходи. Ние сме в десетица на европейските туристически дестинации. Това са нещата, които трябва да чуе българският
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гражданин, защото това може да му даде представа реално къде е България, поясни Кънчев. Той отбеляза и още една
много важна тенденция, която все още е в процес на отчитане, а именно, че септември месец вече е в сезона на лятото.
По думите на зам.-министър Кънчев туристическия бранш в България години наред се е борил да постигне това, а
официалните резултати ще са готови през ноември.
Във всички случаи ръстът на туризма е към 5 % спрямо миналата година, което в световен мащаб е много добра тенденция.
Другата тенденция е, че напоследък се проявява все по-голям интерес към луксозните туристически наши дестинации 4 и
5-звездните хотели, към което също се стремим от години, подчерта зам.-министър Кънчев. Той допълни, че за тях
ангажиментите започват още от тази година и вече за година напред има ангажименти за скъпите туристически дестинации
в страната. С това може да се гордеем с контекста на туризма в Европа&ldquo;, каза още зам.-министърът на туризма.
24 часа
√ Хасан Адемов: 16 000 души повярваха, че ще падне таванът на пенсиите, и изгубиха по над 32 хил. лв.
- Г-н Адемов, как приемате разбирателството между правителството и синдикатите да се отмени падането на
тавана върху пенсиите и той да остане реално завинаги?
- Съвсем нормално е правителството и синдикатите да преговарят на тема промяна в заплатите на държавните служители.
Ако форматът на бипартитен диалог - синдикати и правителство, позволява договарянето на такъв въпрос, съвсем
изненадващо в последния момент идва другата идея да се продължи съществуването на тавана върху пенсиите. Такъв
въпрос е редно да се обсъди в трипартитен формат с участието и на работодателите.
Според сега действащото законодателство, което е прието през 2015 г. от правителството "Борисов 2", от 1 януари 2019 г.
трябва да отпадне таванът за новоотпуснатите пенсии. От 1 юли 2019 г. максималният размер на старите пенсии трябва да
бъде 40 % от максималния осигурителен доход. А максималният осигурителен доход в 3-годишната бюджетна прогноза в
програмата на правителството, в предизборните обещания на управляващите е 2600 лв. И не е ясно откъде се появи, след
какво публично обсъждане увеличението му на 3000 лв. И защо точно 3000 лв,. а не примерно десеткратният размер на
минималната работна заплата?
Когато в предизборната кампания обещаеш, че няма да променяш данъци и осигуровки, и в следващия момент, дали под
натиск, или с някакви други неясни аргументи вдигаш максималния осигурителен доход, това означава, че си излъгал
избирателите, които са гласували заради този елемент от социалното осигуряване и твоите предизборни обещания. А това
са високодоходните групи, които са десни като профил избиратели. И това за мен е абсолютен автогол, защото
управляващите изневеряват на своите избиратели. Докато синдикатите с този си ход решават проблема на пенсионери,
ограничени от тавана - като миньори, служители в сектор „Сигурност“, в което няма нищо изненадващо.
Но на практика никой не се интересува какво може да се случи в следващите 20 или 30 години с тези, които сега стартират
осигурителния си път. Това е промяна, която нанася изключително тежък удар върху пенсионната система. А няма
осигурителна система, която да може да функционира нормално без доверие. Искам дебело да подчертая, че падането на
тавана интересува ограничен кръг хора, има много други по-важни пробойни в пенсионната система.
- Имате ли представа колко души са чакали падането на тавана и не са се пенсионирали и които сега ще го направят
отново ограничени?
- Това са около 16 000 човека, които 2015 г. са повярвали на законодателството и са отложили своето пенсиониране. И за
три години те са загубили на практика повече от 32 хил. лв., защото не са получавали максималния размер на пенсиите от
910 лв. Какво им казваме на тези хора? Казваме им да не вярват на тази система.
По този начин се демотивират и младите хора, които сега започват да се осигуряват. Как ще ги накараме да го правят върху
реалния осигурителен доход, след като едно политическо решение, взето на тъмно, без обществено обсъждане, без
необходимите актюерски разчети на практика разбива на пух и прах надеждите на хората, които са искали да има
адекватност между осигурителния принос и размера на пенсията? Това е сериозен проблем, защото ограничени от тавана
са 65 хил. души, а сегашното предложение за максимален размер на пенсиите от 1200 лв. решава проблема на около 40
хил. пенсионери. Т.е. 24 хил. души ще останат над тавана от 1200 лв.
Аргументите, които изтъква министърът на финансите, са, че има проблеми във формулата за изчисляване размера на
пенсиите, че преди 2000 г. не е имало регистър на осигурените, както и максимален осигурителен доход. Само че тези
аргументи бяха абсолютно същите и 2015 г., когато той беше финансов министър и бе приет сегашният вид на пенсионната
система. Кое налага сега промяна в параметрите?
Параметрична реформа се прави, след като се явиш на избори, защитаваш тези позиции, получаваш доверието на
избирателя и реформираш системата. Рязката промяна на параметрите на пенсионната система води до срив на доверието
и за голямо съжаление, това, което ни се предлага сега, постига точно този ефект.
- Този срив на доверието как ще се отрази на пенсионната система според вас? Възможно ли е да доведе до това много
хора да решат, че ще се осигуряват на минималната заплата и въобще няма да разчитат на пенсионната система в
бъдеще?
- След като политически решения променят едни предварително зададени параметри в пенсионната система, след като
политически решения не се съобразяват с експертизата, по-добре е като че ли да няма максимален осигурителен доход.
Или той да е 10-кратният размер на минималната работна заплата, както беше в началото. Тоест да стане не 3000, а 5600
лв. от следващата година
Когато един човек започне своя осигурителен път, той сключва обществен договор със системата. И на базата на този
договор той трябва да има предвидимост при какви условия ще се пенсионира. Непрекъснатата промяна на условията е
това, което води до срива на доверието. И за голямо съжаление, може да направи така, че младите хора да не се осигуряват
върху реалните си доходи, защото не вярват, че ще получат пенсия, адекватна на осигурителния им принос. Освен това
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има и следната алтернатива. След като минималната пенсия се определя всяка година с бюджета на общественото
осигуряване и всички тези решения за максималния осигурителен доход и тавана на пенсиите се вземат политически, не
е ли по-добре да помислим дали и максималният размер на пенсиите да се определя всяка година в хода на бюджетната
процедура. И двете решения са политически. Но ако се стигне до подобни решения това да е заложено в предизборните
платформи, в програмата за управление, нека преди това се потърси доверието на избирателя и на негова база да се правят
тези промени.
- Тоест обвинявате управляващите, че постъпват нечестно с избирателите си?
- Не просто нечестно. Това, което предлагат, накърнява усещането за справедливост. Една голяма група хора остават
излъгани, че таванът ще падне. В последния момент в движение променяш правилата на играта поне за една трета от
правоимащите. Значи, когато събираш осигурителните вноски, им казваш да се осигуряват върху реалните доходи.
Когато обаче дойде време да плащаш, им казваш, че сега ще направиш нова реформа и ще предложиш различен модел.
Дискусията за тавана е сложна и многопластова. Самият факт, че досегашното законодателство позволява да се появят
нетрадиционни за България размери на пенсии от над 19 хил. лв. при падане на тавана, означава, че ние все още като
общество и като управляващи не сме готови да бъдем различно богати. Очевидно се съгласяваме да бъдем еднакво бедни,
а не различно богати.
За мен е изключително странно дясно правителство, за каквото се обявяват управляващите, да налага уравниловка. И нещо
друго - ограничението на тежестта на година стаж на 1,2 плюс тавана, който се поставя на индивидуалния коефициент,
означава, че се налагат две ограничения. Защо тогава един човек да работи след навършване на условията за
пенсиониране с надежда да получи по-висока пенсия? При сегашната ситуация на пазара на труда и невъзможността на
фирмите да намерят достатъчно работници пенсионирането на една голяма група от повече от 90 000 души на година ще
доведе до допълнителни проблеми на пазара на труда. Това противоречи и на европейската тенденция хората да са
стимулирани да работят повече.
- На колко души ще им се вдигнат осигуровките заради новия максимален осигурителен доход?
- Според данни на НАП 148 хил. българи вземат над 2600 лв. на месец, а 38 хил. - между 2600 и 3000 лева. Тоест в системата
догодина по предложението на Министерството на финансите тези 148 хил. ще плащат допълнително осигурителни вноски
върху нови 400 лв.
- ДПС искаше да предложи увеличение на пенсиите от 1 април. Ще го направите ли?
- В хода на бюджетната процедура ще предложим преизчислението да се извърши от 1 април, не от 1 юли. Първо нарастват
цените на енергоносителите и на стоките от първа необходимост, някои драстично поскъпват. А пенсионерите, които нямат
право на енергийни помощи, на практика няма да могат да покрият своите разходи с индексиране от 1 юли.
Преизчисление на пенсиите от 1 април предполага една допълнителна възможност в края на зимния период тези хора да
покрият поне част от увеличените си разходи. Като алтернатива обмисляме да предложим и разделяне на увеличението
на пенсиите с 5,7%, като първата половина от него да бъде от 1 януари 2019 г., а другата половина от 1 юли.
- Дори в правителството се появиха спорове за квотите за назначаване на инвалиди във фирмите. Вие подкрепяте ли
ги, при положение че остана защитата от уволнение на хората с увреждания?
- Това, което е предвидено в окончателния вариант на Министерския съвет, е да бъде запазена защитата от уволнение на
хората с увреждания, противно на желанията на работодателите. От друга страна, квотите според мен са тръгване отзад
напред. Преди да решим други проблеми с достъпа до образование, с ресурсните учители, с квалификацията на хората с
увреждания, какъв е смисълът от квоти, ако тези хора не могат да стигнат до работните си места. ако нямат квалификация
и умения, ако бизнесът няма възможност да адаптира работни места. Притеснението е, че работодателите, ако не наемат
хора с увреждания, ще трябва да плащат своеобразна глоба в размер на 30% от минималната заплата. Но има и
алтернатива. Ако бюрото по труда не им предложи хора или производството не позволява назначаването на хора с
увреждания, фирмите да изкупуват стоки и услуги от социалните предприятия на хората с увреждания, за да компенсират
липсата на такива хора във фирмите си. Надявам се в комисията да имаме сериозна дискусия по този проблем и да
приемем балансирани решения.
- Вие сте лекар, как приемате предложението на здравния министър Кирил Ананиев за промени в здравнооси
гурителния модел?
- Поздравления за куража да внесе модели за промяна. Но аз лично не съм убеден, че ще се стигне до някакво решение.
Още повече че е възможен и трети, и четвърти модел, според министър Ананиев. Какво означава да се търси ниво на
съгласие? Ти си изготвил моделите и тръгваш да търсиш съгласие. Не смятам, че това е пътят, защото такова съгласие
просто няма как да бъде постигнато и първите реакции на заинтересованите страни показват това. Няма как тези нови
модели да влязат от 2020 г. През следващата година на два пъти ще има избори - европейски и местни, а в година на
избори управляващите са доказали, че трудно могат да приложат непопулярни решения. А и в двата модела, предложени
от министър Ананиев, има непопулярни мерки. Що се отнася до позицията на ДПС, многократно сме заявявали, че НЗОК
трябва да бъде поставена в условията на конкуренция Ние сме за модела на демонополизация и конкуренция както между
финансиращите органи, така и между лечебните заведения за това да привлекат финансов ресурс.
- ДПС ще подкрепи ли вота на недоверие, внесен от социалистите?
- Да, ще го подкрепим, защото в този парламент сме опозиционна партия. Но не само затова. Макар и с различни от
мотивите на социалистите, ще защитим позицията си. Сегашната система въпреки наливането всяка година на 300-400
млн. лв., не води до подобряване на здравните показатели. Всяка една система на здравеопазване трябва да има
поставени здравни цели и да бъдат очертани измерими показатели - обща смъртност, детска смъртност, продължителност
на живота. По тези критерии ние сме на едно от последните места в ЕС, което означава, че с наливането само на пари
трудно могат да бъдат направени структурни промени. А системата има нужда от такива, за да може финансовият ресурс
да се използва ефективно. В момента не виждам промяна на модела, той остава същият като от времето на Бисмарк.
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News.bg
√ Борисов и Медведев обсъдиха хъба "Балкан"
Засилването на партньорството между България и Русия в сферата на енергетиката и туризма са били темите на разговора
между министър-председателя Бойко Борисов и премиера на Руската федерация Дмитрий Медведев, съобщават от
пресслужбата на МС.
Двамата правителствени ръководители разговаряха в рамките на 12-ата среща на върха Азия - Европа (АСЕМ) в Брюксел,
която тази година се домакинства от ЕС.
Борисов е информирал Дмитрий Медведев за възможностите на газовия хъб "Балкан" да привлече газ и от терминала в
Гърция, и от Черно море, както и за започването на трети сондаж в блок "Хан Аспарух".
"Ще имаме възможности от много посоки да постъпва газ в газовия хъб", заяви още българският премиер.
Бойко Борисов и Дмитрий Медведев са отчели и ръст на руските туристи в страната ни тази година. "Вече се върнаха
руските туристи в България. Предстои работа на смесената комисия през октомври в Москва", коментира българският
премиер.
Двамата правителствени ръководители са изразили задоволство и от активизиране на двустранното партньорство през
последните години в търговско-икономическата сфера.
Investor.bg
√ Конкурентоспособна ли е българската икономика
Резултатът на България в Индекса за глобална конкурентоспособност 2018 г. се подобрява леко спрямо миналата
година, но мястото ѝ остава същото
Тази седмица беше публикувано поредното издание на Индекса за глобална конкурентоспособност 2018 г., изготвяно от
Световния икономически форум. Основната цел на индекса е да се оцени способността на всяка страна да осигури
благоденствие за гражданите си. За постигането ѝ се използват редица измерители, разделени на 12 основни категории,
обхващащи показатели за общото икономическо състояние, ефективността, технологиите и иновациите. Резултатите се
измерват по скала от 0 до 100 точки, като 100 съответства на най-доброто възможно представяне. Тази година в
изследването са включени и класирани общо 140 страни от целия свят. Първите места в тазгодишното издание са за САЩ
(85,6 т.), Сингапур (83,5 т.) и Германия (82,8 т.), а на последно място е Чад (35,5 т.).
България заема 51-во място със своите 63,6 точки – резултат, близък до този на Румъния, Уругвай и Бахрейн. На графиката
по-долу са представени резултатите на България по различните групи показатели, като данните в изданието са до 2017
година.
Резултатът на България се подобрява леко спрямо миналогодишното издание, но мястото ѝ остава същото, тъй като някои
други държави се подобряват по-бързо.
Показателите, по които България се представя сравнително добре, отново са в категорията „Макроикономическа
стабилност”. По-специално това са ниските нива на инфлацията (за миналата година) и размерът на дълга, както и
отделните индикатори за продължителността на живота и записването в училище (средните световни резултати са много
ниски основно заради някои африкански държави), ниските мита (заради членството в ЕС), ниското ниво на минималния
капитал за започване на бизнес и сравнително високо участие на жените на пазара на труда.
В същото време за поредна година най-проблемните области в България, които понижават оценката в Индекса за глобална
конкурентоспособност, остават като цяло едни и същи:
В категорията „Институции” – високото ниво на организираната престъпност, липсата на независимост на съдебната власт
и неефективността при решаване на правни спорове, ниската степен на защита на правата на собственост (което за поредна
година се доказа и от Международния индекс „Право на собственост” 2018.
В категорията „Инфраструктура” – лошото качество на пътищата. Данните на Агенция „Пътна инфраструктура” показват, че
през 2017 г. под 40% от пътната настилка е в добро състояние и то въпреки целенасочените инвестиции (включително
европейски) в изграждането и рехабилитацията на пътищата в страната.
В категорията „Умения” – високото ниво на структурната безработица, изразено в невъзможността на бизнеса да намира
подходящи кадри, както и липсата на практически умения на завършващите, което не е учудващо предвид силно
теоретичната насоченост дори на професионалното образование.
В категорията „Развитие на бизнеса” – дългото време, необходимо за започване на бизнес и спазване на
административните изисквания, както и слабото развитие на предприемаческата култура в страната.
В категорията „Иновации” – отново заради проблемите с работната сила, слабото сътрудничество между заинтересованите
страни (включително ограниченото участие в международни проекти), ниското качество на научната инфраструктура.
Докладът показва и защо добрите резултати и високата оценка в индекса е важна. Чрез редица анализи и търсене на
взаимовръзки с различни показатели авторите доказват, че по-високата конкурентоспособност на икономиката води до
намаляване на бедността, по-високи доходи, по-ограничено неравенство, по-добра околна среда и по-високо
благополучие на гражданите. Това за пореден път показва, че правенето на някои от така закъснелите реформи (особено
в съдебната и образователната системи) в България вече е наложително и ще доведе до ясно измерими резултати.
√ Цените на храните на едро тръгнаха нагоре
Индексът на тържищните цени се повиши тази седмица с 0,87 на сто
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро, се повиши тази седмица с
0,87 на сто до 1,393 пункта, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/.

12

Базовото ниво на индекса - 1,000, е от 2005 година.
Оранжерийните домати поевтиняха тази седмица с 8,3 на сто и се продават по 2,20 лева за килограм. Оранжерийните
краставици поскъпнаха с 14,3 и се търгуват по 1,38 лева. Картофите поевтиняват със 1,6 на сто до 0,62 лева за килограм на
едро. Цената на зелените чушки се понижава с 11,1 на сто до 1,20 лева. Червените чушки поскъпват с 13,1 на сто до 2,07
лева за килограм. Морковите се търгуват по 0,70 лева за килограм.
Ябълките поевтиняват с 8,2 на сто и се продават по 1,01 лв./кг. Гроздето поевтинява с 3,1 на сто до 1,57 лева за килограм.
Кравето сирене поскъпва с 0,3 на сто и се търгува по 5,97 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", се купува по 9,95 лв./кг, а олиото
се купува по 1,95 лева за литър. Каймата се търгува по 4,70 лева за килограм. Пакетче краве масло от 125 грама струва 2,32
лева. Пилешкото замразено месо се продава по 4,02 лева за килограм на едро в края на седмицата. Захарта поскъпва с 4,6
на сто и се търгува по 1,13 лв./кг, а брашното тип "500" поскъпва с 3.6 на сто и се продава по 0,87 лева. Яйцата се продават
по 0,21 лева за брой.
Manager.bg
√ Пак лоши новини за образованието: Нашите ученици са последни по четене в ЕС
Българските ученици са последни в Европейския съюз по четене, математика и науки в сравнение с връстниците им от
други европейски страни. Това сочи статистиката на Европейската комисия. Два пъти под средното ниво на Евросъюза са
знанията на 40% от учениците у нас по математика, четене и науки. Отличници в тези области са Естония и Финландия.
В същото време броят на преждевременно напусналите системата на обучение е намалял за пръв път от 2011 г., но все
още остава над средното за Европа.
От Министерство на образованието казват, че плодовете на новите програми ще берем при следващото изследване.
„Трябва да отбележим, че тези резултати са от 2015 година и на практика предстои следващото изследване. Реформите в
образованието дават резултатите по-бавно, тъй като се изисква минаване на определени етапи и степени”, коментира за
Нова телевизия Ваня Трайкова, експерт в МОН.
Докато чакаме резултатите, завършилите у нас все още не отговарят достатъчно на нуждите на бизнеса. Според директора
на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика крачката напред била направена с дуалното образование.
Като постижения в доклада се отчитат намаляване броя на напускащите училище, повишените заплати на преподавателите
и дуалното обучение в училищата у нас.
БНТ
√ Критично ниско ниво на река Дунав, има опасност за корабоплаването
Река Дунав достигна критично ниски нива по цялото си поречие и на места корабоплаването е спряло. В български води
при Свищов има заседнал кораб от края на септември и от седмици екипажът му бедства, защото до него може да се стигне
само с рибарска лодка, а провизиите са на привършване. Заради ниското ниво круизни кораби са блокирани в Унгария,
Австрия и Германия.
√ Обсъждат проектобюджета на НЗОК за 2019 година
Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса за следващата година ще бъде обсъден на заседание на
Надзорния съвет на институцията. Предвиждат се повече пари по почти всички направления.
Догодина бюджетът за здраве ще се увеличи с около 490 млн. лв. Така ще надхвърли 4 млрд. лв. С 18 млн. е увеличен
бюджетът за личните лекари. 28 млн. повече ще има за прегледи при специалисти и 7 млн. - за изследвания. Най-сериозно
увеличение има в бюджета за болниците.
Той е с почти 180 млн. лв. повече в сравнение с тази година. При лекарствата, където обикновено има най-голям преразход,
увеличението е с над 117 млн. лв. Агенцията по трансплантации и Медицинският одит се обединяват в нова структура,
която ще е на подчинение на здравния министър и ще контролира и болниците.
√ Резултатите от местните избори в Полша
Полската управляваща партия "Право и справедливост" води на местните избори в страната, показват данни от екзит пол.
Опозицията обаче печели в столицата Варшава и други големи градове.
Управляващата партия "Право и справедливост" печели 32,3 процента от гласовете на местните избори в Полша, а
опозиционната центристка коалиция - 24,7 процента. Това показват данните на социологическата агенция "Ипсос".
Ярослав Качински, лидер на партия "Право и справедливост": Това е нашата четвърта поредна изборна победа. Резултатът
е добра прогноза за бъдещето, особено преди предстоящите парламентарни избори. Това е добър знак!
Центристкият кандидат Рафал Тжасковски е на път да спечели изборите за кмет на Варшава. Той получава 54,1 процента
от гласовете, а основният му съперник от управляващата партия Патрик Яки - 30,9 процента.
Рафал Тжасковски, кандидат за кмет на Варшава: Бих искал да благодаря сърдечно на всички избиратели във Варшава,
защото на тях дължа успеха си. Да се надяваме, че екзит половете са верни.
46-годишният най-вероятен нов кмет на полската столица е бивш евродепутат и бивш министър.
√ Британски компании със спасителни планове, ако няма яснота по Брекзит до Коледа
Голяма част от британските компании са готови да приложат плановете си за извънредни действия по повод Брекзит до
Коледа, ако няма по-голяма яснота около излизането на страната от ЕС, предупреди днес Конфедерацията на британската
индустрия, цитирана от Ройтерс.
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Конфедерацията уточни, че плановете може да включват съкращаване на работна ръка, преместване на веригите на
доставки извън Великобритания, запасяване със стоки и преместване на производства и услуги в чужбина.
Предупреждението е отправено на фона на все по-нарастващите опасения, че Великобритания ще напусне ЕС без
споразумение за бъдещите отношения. Това може да означава мита върху британския износ, въвеждане отново на
погранични проверки, ограничения за туристи и работници, което е доста вредна комбинация за бизнеса.
Дискусиите между двете страни стигнаха до задънена улица главно по въпроса как да има отворена граница между
Ирландия, която е член на ЕС и Северна Ирландия, която е част от Великобритания.
Срещата на върха на ЕС миналата седмица не доведе до напредък по въпроса. Следващата среща е насрочена за декември,
като не остава много време до официалното излизане на Лондон от блока на 29 март догодина. Дори да се стигне до
споразумение по "развода", има съмнения в способността на британския премиер Тереза Мей да осигури необходимото
мнозинство в парламента заради огромното разделение по този въпрос.
Ако до декември не бъде сключено окончателно споразумението, компаниите ще натиснат бутона на плановете си за
извънредни ситуации, каза генералният директор на Конфедерацията Каролин Феърбеърн.
Ще бъдат изгубени работни места и ще бъдат преместени вериги на доставки, допълни тя.
В. Банкерь
√ Започва ремонт на пътя през Владая, трафикът се насочва по АМ "Люлин"
Ремонт на пътя София - Перник през Владая започва от вторник. Трафикът се насочва по АМ „Люлин“ и по първокласния
път ще преминават единствено автомобилите на масовия градски транспорт, съобщи АПИ.
Целта е до началото на ноември да завърши ремонтът на близо 1,5 км (в участъка от км 278+566.60 до км 279+170 и от км
281+100 до км 282+000).
За улеснение на трафика по автомагистрала „Люлин“ в пиковите часове ще има реверсивно движение в отсечката в района
на свлачището при 9-ти километър. От 7 ч. до 13 ч., когато трафикът от Перник към София е по-интензивен, ще има една
лента в посока Перник и две ленти за София. От 13 ч. до 7 ч. сутринта на следващия ден съответно ще има две ленти за
Перник и една за София. Скоростта на движение в този участък от автомагистралата ще е ограничена до 50 км/час.
Движението по АМ „Люлин“ не може да бъде пуснато по-рано, каквито бяха първоначалните планове на 22 октомври, тъй
като продължава монтажът на анкери и мрежи на свлачището при 9-ти километър. Очаква се предвидените аварийновъзстановителни дейности да завършат до 26 октомври.
Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но извършваните ремонтни
дейности са необходими за безопасността на движението при предстоящата зима.
Dnevnik.bg
√ България предлага най-добрите условия в Югоизточна Европа за инвеститорите, смята Румен Радев
Президентът Румен Радев заяви на среща със заместник-председателя на Постоянния комитет на общокитайското
събрание на народните представители Цао Дзиенмин, че България може да предложи най-добрите условия за
инвеститорите в Югоизточна Европа. Държавният глава призова за увеличаване на инвестициите от Китай в страната в
областта на науката и образованието, информационните технологии и селското стопанство.
Двамата се срещнаха в президентството. Дзиенмин е на посещение в България за участие в Четвъртата среща на местните
лидери на страните от Инициативата "16+1", която се провежда в София и във водената от него делегация са включени
представители на 15 водещи в своето развитие китайски провинции, съобщиха от пресцентъра на държавния глава.
Радев е уточнил по време на разговора, че партньорството в икономиката и инвестиционното сътрудничество между
България и Китай имат голям потенциал за развитие и в краткосрочен план двете държави трябвало да предприемат
конкретни стъпки за неговото реализиране.
От своя страна Дзиенмин заяви, че през миналата година в областите на търговията, инвестициите и селското стопанство
стокообменът между страните има ръст от 30%.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Политически пъзел. Анализират Харалан Александров и Андрей Райчев.
От Скопие до Брюксел. Вратата към Брюксел се отваря - Македония реши да промени името си.
Нови огнища на птичи грип. Има ли опасност за хората?
На живо: Женският пазар на София стана туристическа атракция. Какво виждат туристите?
Строго секретно: Комисията по досиетата отваря архива си, какво крият картончетата на Държавна сигурност?
Златни медали. Българи със злато от младежката олимпиада в Буенос Айрес. Всичко за успеха, разказват медалистите.
БТВ, "Тази сутрин"
Протести в цялата страна, с искане за оставката на Валери Симеонов. Защо майките на деца с увреждания смятат, че
вицепремиерът ги унижава?
Ще падне ли скоро таванът на пенсиите и какъв ще е резултатът от вдигането на максималния осигурителен доход? В
студиото - председателят на Социалната комисия в парламента Хасан Адемов.
Новата тема в „Чети етикета", с Биляна Гавазова.
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Лъжат ли ни с количеството и качеството на бензина и дизела? Първо по БТВ: Резултатът от проверките на Агенцията
по метрология през 2018 г.
Кой отпадна след поредния драматичен дуел във „Фермата"?
Нова телевизия, „Здравей, България"
Крадец преби брутално възрастен мъж за 120 лв.
На живо: Протест, с искане за оставка на Валери Симеонов, след изказването му за майките на деца с увреждания. До
къде са готови да стигнат?
Рязко спадане на температурите и сняг, в началото на седмицата. Ще пристигне ли зимата по-рано?
Дрогиран шофьор помете 7 коли в София. Стана ли тенденция, надрусани да сядат зад волана?
√ Предстоящи събития в страната за 22 октомври
София.
От 09.30 часа в Министерски съвет вицепремиерът Валери Симеонов ще се срещне с работодателските организации.
След срещата са предвидени изявления за медиите от 11.00 часа в Министерски съвет.
От 11.00 часа в Софийската опера и балет списание „Мениджър" ще обяви финалистите в 11-ото издание на конкурса
„Мениджър на годината".
В 11.00 часа в зала „Триадица" на „Гранд хотел София" СДС, със съдействието на фондация „Конрад Аденаур",
организира дискусия на тема „Българите - европейски граждани с европейски доходи - десният път за постигането на
тази цел". Лектори ще бъдат икономическият експерт от ИПИ Петър Ганев, икономистът и финансов журналист
Владимир Сиркаров, международният секретар на КТ „Подкрепа" Веселин Митов, ръководителят на офиса на
„Конрад Аденауер" в България Торстен Гайслер. Дискусията ще бъде открита от председателя на СДС Румен Христов.
От 11.00 часа в конферентната зала на БСК ще се проведе пресконференция на тема „Пореден удар върху светлия
бизнес с новите изисквания към касовите апарати".
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА. Гражданска инициатива „Граждани за София" ще дадат
пресконференция на тема „Певърна ли се София в европейска столица с бюджета си от 15 млрд. лв. за 10 години?
От 11.30 часа в централата на партията на улица „Врабча" 23, ръководството на ПП АБВ ще даде пресконференция
след среща с ръководството на Камарата на строителите в България.
От 11.30 часа до 13.30 часа в кабинет 207 в поликлиниката на ВМА ще се проведа безплатни прегледи за катаракта и
глауком. Инициативата е част от скрининговата програма на Националната кампания "Право на зрение".
От 12.30 часа пред сградата на Министерски съвет ще се проведе протест под надслов „Оставка на вицепремиера
Валери Симеонов!", организиран от майки на деца увреждания.
От 14.00 часа в зала "Мраморна" на МТСП, КТ „Подкрепа" ще предложи на Комисията по доходи и жизнено равнище
своето предложение за промяна в заплащането и ограничаването на нощния труд.
От 16.00 часа в Централното фоайе в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще бъде
представена изложба, посветена на Джеймс Джойс.
От 16.00 часа във фоайето на Физическия факултет на Софийския университет ще бъде открита документалната
изложба "Безпределният космос на човешкия ум", посветена на проф. Виден Табаков ( 1919 - 2015 г.).
В 18.15 часа в централното фоайе на НДК министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще даде изявление по
повод киноспектакъла „Бъди войник", с който Министерството на отбраната започва кампанията за привличане на
кандидати за военнослужещи в Българската армия.
От 18.30 часа в галерия „Академия" на Национална художествена академия ще бъде открит Четвърти международен
фотосалон „Старт Фото2018".
От 18.30 часа в Литературния клуб на Столична библиотека продължава поредицата „Поет на месеца".
***
Варна.
От 10.00 до 12.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 във Варна народният представител Павел Христов
ще приема граждани.
От 13.00 часа в хотел "Черно море" ще се проведе Национална конференция на тема: "Правата и интересите на детето
при родителски конфликти и родителско отчуждение", която ще премине под патронажа на омбудсмана на Република
България Мая Манолова. Целта на конференцията, която се организира от Сдружение "В името на децата на
България", е да се изработят законодателни инициативи, свързани с темата, които в спешен порядък да бъдат внесени
за обсъждане и гласуване в Народното събрание
В 15.00 часа в културно-исторически център „Двор на кирилицата" в град Плиска ще се състои тържествено откриване
на бюст-паметници на прочути руски и български писатели: Лев Толстой (скулптор М.Переяславец), Александър
Грибоедов (скулптор З.Церетели), Илия Илф и Евгени Петров (скулптор А.Миронов), Марина Цветаева (скулптор
Е.Дубровина), Антон Чехов (скулптор А.Рукавишников), Иван Крилов (скулптор А.Казиев), Йордан Йовков и Дора Габе.
Двор на кирилицата и Генералното консулство кани всички желаещи да се присъединят към събитието, входът е
свободен.
***
Бургас.
В 11.00 часа в централата на ПП ГЕРБ, ул. „Конт Андрованти" 5, народният представител от ГЕРБ Галя Василева ще има
приемен ден.
От 14.00 часа в капитанска зала на хотел „България" ще се състои пресконференция по повод домакинството на град
Бургас на втория кръг на наймащабното боксово събитие на България - Националната боксова лига.
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***
Велико Търново.
От 19.00 часа в театралния салон на НЧ „Надежда 1869" ще бъде представен „Чешити" - театрален спектакъл на ДТ
„Рачо Стоянов".
От 19.00 часа в Клуб 7 ще се проведе редставяне на стихосбирката „Съвпадения", автор: Калоян Христов.
***
Видин.
От 17.00 часа в музей „Кръстата казарма" кметът на Община Видин Огнян Цеков ще открие изложбата „16 фотоесета
„Другото лице на воините ни", която е част от програмата за духовния празник на Видин - Димитровден.
***
Дупница.
От 10.00 часа на входа на бившите казарми ще бъде направена първа копка на проекта по изграждането на център
"Дом и семейство за всяко дете в община Дупница". От 11.00 часа на 100 метра от мястото ще бъде официално
направена първата копка и на проект "Интегриран градски транспорт".
***
Казанлък.
От 10.00 до 12.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ, ул. „Климент Охридски" 1, народният представител Борис Кърчев ще има
приемен ден.
***
Карлово.
В 17.30 часа в зала „Васил Караиванов" ще се проведе обсъждане на Законопроекта за маслодайната роза.
***
Плиска.
От 15.00 часа в Двора на кирилицата ще се състои на тържествено откриване на паметниците на писателя Йордан
Йовков и на руски класици.
***
Пловдив.
В 12.00 часа в ДКЦ 1 ще се проведе общо събрание между медици и представители на Общинския съвет, на което ще
бъдат обсъдени настоящи проблеми.
Народните представители от ГЕРБ - Пловдив ще проведат приемни с граждани от избирателния си район.
В 17.30 часа в Конферентната зала на библиотека „Иван Вазов" ще се състои представяне на книгата „Историческа
традиция и съвременни реалии на православното подвижничество и поклонничество от Русия в Света гора (XVIII - XXI
в.)" на доц. д-р Пламен Славов.
В 18.00 часа пред сградата на Община Пловдив ще се проведе митинг-протест с искане на оставката на вицепремиера
Валери Симеонов.
***
Сливен.
От 10.00 часа в зала 105 на Община Сливен ще се проведе пресконференция по повод началото на строителните
работи по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в Сливен".
***
Стара Загора.
От 09.00 до 11.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ, бул. „Митрополит Методий Кусев" 5, народният представител Радостин
Танев ще има приемен ден.
От 12.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена „Пинокио". От 19.00 часа ще се играе постановката
„Укротяване на опърничавата".
От 18.00 часа в залата на Държавната опера ще бъдат отбелязани 125 години от създаването на БСП в Стара Загора.
Лидерът на партията Корнелия Нинова ще е гост на тържеството.
***
Чирпан.
От 10.00 до 12.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ, ул. „П. К. Яворов", народният представител Радостин Танев ще има приемен
ден.
***
Шумен.
От 14.30 часа в заседателна зала на ДКТ „Васил Друмев" ще бъде дадена пресконференция.
От 14.30 часа в ПГСАГ - Шумен ще бъде дадено началото на Седмицата на Професионалната гимназия по строителство,
архитектура и геодезия, по повод 75 години от създаването на училището.
Profit.bg
√ Азиатските акции ограничиха загубите си днес
Азиатските акции ограничиха загубите си днес, след като китайските индекси записаха ръст във втора поредна сесия и
помогнаха за неутрализирането на опасенията около Саудитска Арабия, Италия и брекзит.
Индексът на сините чипове в Шанхай нарасна с 3.5% в ранната търговия, продължавайки ръста си от петък, след като Пекин
обеща подкрепа за икономиката и за компаниите.
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Това помогна на фючърсите на индекс S&P 500, които ограничиха първоначалната си загуба до 0.25%. Азиатскотихоокеанският индекс на MSCI обърна посоката и отчита повишение от 0.2%.
Японският Nikkei отстъпва с 0.2%, след като губеше 1% преди това. Южнокорейският KOSPI също бележи понижение от
0.2%.
Тази седмица е пикът на отчетния сезон за щатските компании, като се очакват резултатите на гиганти, като Amazon,
Alphabet, Microsoft и Caterpillar.
Подпомогнати от силната икономика и ограниченията на корпоративните данъци, печалбите на компаниите от S&P 500 се
очаква да нараснат с 22% през третто тримесечие.
“Въпреки това се очертават и затруднения под формата на силния щатски долар, нарушения на веригите за доставки във
връзка с търговските конфликти и нарастващи разходи. Дори и най-малката индикация за обрат при фундаментите на
печалбите ще има жестоки последици”, смятат анализатори от JPMorgan.
Перспективите пред световната икономика за 2019 г. се влошават за първи път в последните години, според проучване на
Reuters сред икономисти, които предупреждават, че търговската война между САЩ и Китай и затягането на финансовите
условия ще предизвика следващия спад.
Саудитска Арабия остава в светлината на прожекторите, след като вчера от Рияд определиха убийството на журналиста
Джамал Кашоги, като “огромна и сериозна грешка,” но се опитаха да защитят влиятелния си престолонаследник от
разрастващия се скандал.
Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп се присъедини към някои европейските лидери, настоявайки за допълнителни
отговори от страна на Саудитска Арабия, след като от Рияд признаха, че журналистът е умрял в консулството в Турция, след
като преди това седмици наред отричаха.
В Европа Италия има срок до днес да обясни пред Европейската комисия нарушаването на правилата, а бюджетът й може
да бъде отхвърлен, което в крайна сметка може да доведе до санкции.
Италианското правителство очаква Европейската комисия да реши във вторник за първи път досега дали да помоли страначленка да ревизира проектобюджета си.
В петък лихвите по италианските държавни облигации нараснаха до най-високото си ниво от 2014 г., а премията, за която
инвеститорите настояват, в сравнение с германския дълг, е на 5.5 годишен връх.
Италия се очаква да бъде обект на дискусии и по време на срещата на Европейска централна банка (ЕЦБ) в четвъртък.
Очакванията са, че ЕЦБ ще запази паричната си политика без промяна и вероятно ще отложи дискусията относно
политиката си за реинвестициите до декември.
Еврото започна седмицата на ниво от 1.1511 спрямо долара, след като в петък се оттласна от подкрепата при 1.1431.
Доларът се възстанови от спада спрямо йената преди това и се търгуваше на ниво от 112.55.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, пък бе на ниво
от 95.704 пункта.
Британският паунд се търгува без промяна срещу 1.3063 долара, докато пазарите изчакват допълнително развитие около
брекзит.
Днес премиерът на Великобритания Тереза Мей се очаква да обяви пред парламента, че 95% нещата по споразумението
около брекзит са договорени и да повтори още веднъж противопоставянето си на границата със Северна Ирландия.
На суровинните пазари златото се търгуваше почти без промяна на ниво от 1 227.33 долара за тройунция.
Цените на петрола остават стабилни днес, подкрепени от опасенията около предлагаето преди началото на щатските
санкции срещу Иран. Ръстът обаче не ограничен от ръста в сондажната дейност в САЩ.
Петролът от сорта брент поскъпна с 10 цента, до 79.88 долара за барел, докато щатският лек суров петрол поскъпна с 12
цента, до 69.24 долара за барел.
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