Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

БТВ
√ Работодателите са против високо обезщетение и за напусналите по собствено желание
Високо обезщетение за безработица да се полага и на хората, които напускат работа по собствено желание –
предложението е на синдикат "Подкрепа" и предстои да се обсъди с работодателите и държавата.
До момента ако човек напусне по собствено желание или по взаимно съгласие се полага минималното обезщетение за
безработица в продължение на 4 месеца. В момента то е 7 лева и 20 стотинки на ден.
При съкращение обаче правилата са други - размерът на обезщетението е по-висок – 60 % от осигурителния доход за
последните 2 години. Може да се изплаща по-дълго, в зависимост от натрупания стаж.
От "Подкрепа" намират това за дискриминационно. „В крайна сметка след като равно даваме, трябва и равно да
получаваме”, посочи вицепрезидентът на организацията Иоанис Партениотис. Синдикатът предлагат хората да имат равни
права без значение по каква причина е прекратен трудовия им договор.
Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България обаче е скептичен за предложението: „Тук няма
нищо експертно – нито от правна, нито от осигурителна гледна точка. Предложението на "Подкрепа" на практика
насърчава възможността вие да може да напуснете, за да си починете".
Предложението е внесено за разглеждане в Тристранния съвет.
За повече информация вижте видеото.
Blitz.bg
√ Работодателите не са съгласни с предложението за високо обещетение и за напусналите по собствено желание
Предложение: Високо обезщетение и за напусналите по собствено желание Работодателите са против високо
обезщетение за безработица да се полага и на хората, които напускат работа по собствено желание. Това предложението
е на синдикат "Подкрепа" и предстои да се обсъди с работодателите и държавата.
До момента ако човек напусне по собствено желание или по взаимно съгласие се полага минималното обезщетение за
безработица в продължение на 4 месеца. В момента то е 7 лева и 20 стотинки на ден, изчислява bTV. При съкращение
обаче правилата са други - размерът на обезщетението е по-висок – 60 % от осигурителния доход за последните 2 години.
Може да се изплаща по-дълго, в зависимост от натрупания стаж. От "Подкрепа" намират това за дискриминационно. „В
крайна сметка след като равно даваме, трябва и равно да получаваме”, посочи вицепрезидентът на организацията Иоанис
Партениотис. Синдикатът предлагат хората да имат равни права без значение по каква причина е прекратен трудовия им
договор.
Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България обаче е скептичен за предложението: „Тук няма
нищо експертно – нито от правна, нито от осигурителна гледна точка. Предложението на "Подкрепа" на практика
насърчава възможността вие да може да напуснете, за да си починете".
Предложението е внесено за разглеждане в Тристранния съвет.
ТВ Европа
√ Тристранният съвет ще разгледа възможността за премахване на добавката за прослужено време
На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъде обсъдена съдбата на т.нар. клас „прослужено
време“. Управляващи, бизнес и синдикати ще разгледат възможността да бъде отменено допълнителното трудово
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
Въпросът беше поставен отново на дневен ред заради исканията на работодателите за премахване на класа „прослужено
време“. Синдикатите обаче са на мнение, че тази добавка към възнаграждението на служителите трябва да остане и са
готови за протести, ако тя бъде отменена. Предложението на четирите водещи работодателски организации – АИКБ, БСК,
БТПП и КРИБ ще бъде обсъдено в присъствието на ресорни министри в сградата на Министерския съвет. Дебати се очакват
и по предложението на КТ „Подкрепа“, максимален размер на обезщетението за безработица да могат да получават и
работниците напуснали по собствено желание или по взаимно съгласие с работодателя. Сегашната разпоредба допуска, в
тези случай да се плаща обезщетение в минимален размер.
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Actualno.com
√ Клас "прослужено време" пак е на дневен ред
Отново на дневен ред излиза въпросът да бъде ли премахнат "клас прослужено време". Той ще бъде обсъден на поредното
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в сградата на Министерския съвет. Дневният ред на
заседанието предвижда и да бъдат разгледани предложенията АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното
трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.нар. "клас прослужено време"), и др.
Синдикатите предварително се обявиха против тези искания на бизнеса.
Припомняме, че съгласно сегашното законово положение за всяка прослужена година заплатата в България се увеличава
с 0,6%. Синдикатите са твърдо против премахването, а сигналите от правителството са разнопосочни, но по-скоро в тяхна
подкрепа, като вицепремиерът Валери Симеонов дори се извини преди време, че е подкрепил работодателските
организации.
Novini.bg
√ НСТС ще проведе заседание
На 28 септември, четвъртък, от 13.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния
съвет за тристранно сътрудничество, съобщиха от правителствената пресслужба. Социалните партньори ще обсъдят
промени в Кодекса на труда и в Закона за безопасни условия на труд, както и предложението на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ
за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.н. „клас“), и др.
Антен еър
√ Националния съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес
Днес от 13.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят промени в Кодекса на труда и в Закона за безопасни условия на труд,
както и предложението на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит
трудов стаж и професионален опит (т.н. „клас“), и др.
Econ.bg
√ Тристранката ще обсъди искането на работодателите за премахване на надбавките за трудов стаж
За идеята се заговори през юли, след като представители на бизнеса разговаряха с вицепремиера Валери Симеонов
Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в Министерския съвет, на което ще се
обсъди искането на работодателските организации да се премахне допълнителното трудово възнаграждение за придобит
трудов стаж и професионален опит, съобщи правителственият пресцентър.
За идеята се заговори през юли, след като представители на бизнеса разговаряха с вицепремиера Валери Симеонов. След
срещата с тях той заяви, че подкрепя искането т.нар. класове за прослужено време да отпаднат. Като аргумент Симеонов
посочи, че такава практика няма другаде в Европейския съюз. Освен това била дискриминационна спрямо младите
работници.
След това обаче последва остра реакция от страна на синдикатите, които обясниха, че това е единственият сигурен вариант
за някакво увеличение на заплатите през годините. Те успяха да си организират среща със Симеонов и премиера Бойко
Борисов, след която вицепремиерът заяви, че е направил грешка, като е изказал лично мнение.
Няколко дни по-късно Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) поиска официално отмяна на
допълнителното трудово възнаграждение за придобит стаж. Решението им беше подкрепено и от Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
От двете организации обясниха, че с преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното
възнаграждение за прослужено време ще се даде възможност за равнопоставеност на работниците и служителите. По този
начин щяло да се преодолее дискриминационното различие между държавните служители, за които такава промяна е в
сила от години.
Надбавките за прослужено време са регламентирани в наредба на Министерския съвет. Според нея за всяка година трудов
стаж след първата работникът трябва да получава поне 0.6% от заплатата си.
По време на заседанието социалните партньори ще обсъдят още и промените в Кодекса на труда и в Закона за безопасни
условия на труд.
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Важни обществено-икономически и политически теми
News.bg
√ Кабинетът одобри годишния отчет за бюджет 2016
Правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и
доклада към него. Следва Народното събрание да разгледа и приеме отчета.
Според данните от годишните отчети 2016 година е приключила с излишък по консолидираната фискална програма (КФП)
в размер на 1 468,1 млн. лева. Отнесен към БВП излишъкът по КФП за 2016 година е 1.6%. Спрямо заложения годишен
дефицит от 1 800 млн. лв. за 2016 година се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с 3,3 млрд. лева.
Фискалният резерв към края на 2016 година е бил 12.9 млрд. лв. В това число влизат и 11,1 млрд. лв. депозити на фискалния
резерв в БНБ и банки и 1,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и
други.
Разходите по консолидираната фискална програма за 2016 г., включително вноската в бюджета на ЕС, представляват 35,1%
от БВП. Общият им размер е 32 491,4 млн. лева. В сравнение с разчетите за 2016 година разходите представляват 93,3% от
планираните за годината разходи.
По-ниското усвояване на разходите през 2016 г. е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи. В
структурно отношение по-ниско усвояване на планираните разходи се отчита по сметките за средства от ЕС, което е
свързано основно със стартирането на процедурите за кандидатстване и изпълнение на проектите по новия програмен
период 2014-2020 г., административни трудности и други.
За 2016 година лихвените плащания възлизат на 734,3 млн. лв., което е 91,5% от планираните за 2016 г. За същия период
текущите нелихвени разходи са 27 026,0 млн. лв., което е 100,6% спрямо разчета за годината. Капиталовите разходи са 3
871,5 млн. лв.,което е 63% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.
Вноската на страната ни в бюджета на ЕС за миналата 2016 година възлиза на 859,5 млн. лв. или 0,9% от БВП. Вноската е
изплатена от централния бюджет на страната за 2016 година.
Със същото решение кабинетът одобри и Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система за 2016 г. и Годишния отчет за състоянието на държавния дълг за 2016 г. И
двата доклада ще бъдат внесени за обсъждане и приемане в Народното събрание.
√ Изискват по-малко "бумаги" от бизнеса за наемане на работници извън ЕС
Правителството ограничава административната тежест за работодателите при наемане на работна ръка от държави извън
ЕС. Това предвиждат приетите от кабинета промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност.
Новите разпоредби гласят, че от работодателите ще се изискват по-малък набор от документи, когато искат да наемат
чуждестранен работник, който идва в страната от държава, която не е член на ЕС.
Облекченията предвиждат отпадането на задължението работодателите да представят в Агенцията по заетостта
документи за регистрация на фирмата, единен идентификационен код и удостоверение за актуално състояние. Цялата
необходима информация следва да се набавя по служебен път.
EconomyNews
√ Колко работят българи и европейци?
Италианците, българите и хърватите са на последните три места в Европейския съюз (ЕС) по продъжителност на трудовия
живот. Това показват данните на „Евростат", които сравняват 2016 с 2006 година.
През миналата година хората в ЕС са работили средно по 35.6 години, което е с 1.8 години повече в сравнение с 2006 г.
През този 10-годишен период "продължителността на трудовия живот" се увеличава по-бързо при жените (33.1 години
през 2016 г. спрямо 30.6 години през 2006 г. или нарастване с 2.5 години), отколкото при мъжете (38.0 години през 2016 г.
спрямо 36.9 години през 2006 г. или увеличаване с 1.1 години).
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През 2016 г. средната продължителност на трудовия живот в България е 31.7 години, което е с 3.9 години под средните за
ЕС. Преди нас са италианците при които разликата е 4.4 години. Непосредствено преди нас са хърватите, чиито трудов
живот е 32.1 години.
Според "Евростат", българките работят средно малко над 30 години, а мъжете - около 33 години.
В държавите-членки на ЕС през 2016 г. Швеция има най-дългия среден трудов живот (41.3 години), преди Дания и Холандия
(съответно 40.3 години и 40.0 години). Следват Великобритания (38.8 години), Германия (38.1 години), Естония (37.8
години) и Финландия (37.7 години).
На дъното на таблицата преди Италия, България и Хърватия са Румъния (32.4 години), Гърция (32.5 години) (32,6 години),
както и в Люксембург и Полша (по 32,9 години).
Във всички държави-членки, с изключение на Латвия и Литва, продължителността на трудовия живот е по-дълга за мъжете,
отколкото за жените през 2016 г.
Investor.bg
√ България ускорява подготовката си за европредседателството
Повече от 270 допълнителни събития ще се проведат в столицата по време на председателството на Съвета на ЕС
България значително е ускорила темпа на подготовката за председателството на Съвета на ЕС, коментира ресорният
министър Лиляна Павлова пред парламентарната комисия по европейските въпроси, цитирана от БТА.
"Отчитаме значителен напредък в изпълнение на мерките, заложени в плана за подготовката на Българското
председателство на ЕС. Само за два месеца са изпълнени 10 мерки, в сравнение с предишните седем месеца те са били
17", обясни министърът.
Вече е готов календарът на събитията и културната програма. На този етап събитията, които ще се проведат в първите шест
месеца на 2018 година в България, ще бъдат повече от 270 - допълнителни форуми, конференции и кръгли маси.
В София ще се проведат 12 неформални заседания на министрите и 10 заседания на ниво министри в отделните области,
определени от правителството ни като приоритетни. Зам.-министърът за Българското председателство за връзки с
Европейския парламент Моника Панайотова тя ще координира в оперативен план всички национални позиции, които ще
подготвяме и изразяваме на различните заседания
Приключена е и голяма част на обученията на 1500-те експерти, които ще работят по време на председателството, отчете
още Лиляна Павлова.
√ Бисер Петков: Осъвременяването на всички пенсии от 2018 г. ще е с 3,8%
Обезщетението за гледане на дете през втората година на майчинството може да се промени и предстоят дискусии,
каза министърът на труда
Общо 40% от българските пенсионери ще получават по-висока пенсия от началото на октомври. Това каза по bTV
министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.
Той припомни, че от 1 октомври минималната пенсия става 200 лв., което ще обхване 824 хиляди пенсионери. 724 хиляди
от тях ще получават по-висока водеща пенсия, а пенсията за общо заболяване при 90% инвалидност става 230 лв. Така че
средното увеличение, което ще получат хората в размера на изплащаната пенсия, е с около 16,67 лв.
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С 14 лв. повече ще получат пенсионерите с пенсии от 350 лв. от 1 юли догодина. Индексирането е по швейцарското
правило, отчитащо ръста на средния осигурителен доход и на инфлацията. Така индексирането на всички пенсии от 2018
г. ще е с 3,8%, или с 13-14 лв., каза социалният министър.
През 2019 г. предстои отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии, припомни още министърът на труда. Това ще
мотивира хората да се осигуряват на висок осигурителен доход, каза Петков. Промяната е заложена в новата пенсионна
формула - да отпаднат трите най-добри години, участващи в изчисляването на размера на пенсията. Косвен регулатор ще
остане максималният осигурителен доход и пенсията ще зависи от осигурителния принос, уточни министърът.
По думите му има ясна тенденция да има по-малко нови пенсионери. Това каза Бисер Петков в отговор на въпрос дали
вече се виждат ефектите от пенсионната реформа по време на първия кабинет на Борисов. Правителството не поставя този
въпрос, отбеляза министъра и каза, че ще изслуша всички мнения в рамките на Тристранния съвет.
Относно настояването на бизнеса за отмяна на „клас прослужено време“ министърът каза, че приема част от аргументите
на работодателите, но има и възражения, така че няма еднозначна позиция по дебата между работодатели и синдикати.
По повод детските надбавки и обезщетения Бисер Петков заяви, че обезщетението за гледане на дете през втората година
на майчинството, което е фиксирано на 340 лв., може да се промени и предстоят дискусии. По думите му идеята на пониското плащане е да стимулира майките да се върнат на работа.
Планът за деинституционализация на възрастните хора на социалното министерство предвижда 5 на сто от домовете за
възрастни и хора с увреждания да се закрият в следващите 4 години. Това са осем дома от общо 160.
Реформата в ТЕЛК е напът, посочи още социалният министър. Предвижда се експертната комисия да се раздели на две здравна и социална. Той обясни, че в идеята за реформа заляга логиката здравното министерство да оценява
заболяването, а социалното да преценява доколко това заболяване води до функционални дефицити и пречи на човек да
изпълнява работата си.
Комисиите ще са самостоятелни и ще има два етапа на оценка, уточни Петков. По думите на министъра промените целят
единствено да подобрят достъпа на хората до правата, което експертните решения дават, а не да оставят хора без ТЕЛК.
√ България и Румъния пристъпват към процедура за строителство на трети мост над Дунав
Съоръжението ще свързва Русе и Гюргево, така че да облекчи трафика по съществуващия мост, който е въведен в
експлоатация преди повече от 60 години
България и Румъния ще проучват възможностите за изграждане на трети мост над Дунав при Русе и Гюргево.
На днешното си заседание Министерският съвет е одобрил като основа за водене на преговори меморандум между
правителствата на България и Румъния за извършване на задълбочени проучвания за изграждане на нов мост на р. Дунав
при Русе-Гюргево.
Според направен анализ трафикът по Дунав мост 1 при Русе е нараснал многократно през последните години, както и
търговският обмен по Рейнско-Дунавския коридор (коридор 7).
Съществуващото съоръжение е открито за експлоатация преди повече от 60 години и техническите му възможности не
позволяват облекчаване на трафика. Поради дългата му експлоатация се налага рехабилитация на конструкцията и
спирания на движението. Това води до значителни задръствания, натоварване на инфраструктурата и други затруднения,
посочват от кабинета.
Изграждането на ново съоръжение при Русе-Гюргево ще облекчи значително съществуващия трафик, ще намали
негативното въздействие върху околната среда и ще има цялостен положителен икономически ефект за двете страни,
отбелязват от правителството.
С подписването на Меморандум между правителствата на България и Румъния за проучвания за изграждане на нов мост
на р. Дунав при Русе-Гюргево двете страни ще поставят основа за подобряване на транспортната си свързаност и
повишаване на икономическата активност в региона. Подкрепа за изграждането на ново съоръжение на р. Дунав при РусеГюргево е изразена и от местните и регионални власти на двете страни, допълва се в съобщението.
Одобрен беше и проект на споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Румънската морска
администрация за предоставяне на достъп на кораби, нуждаещи се от помощ, до места за убежища.
С друго свое решение Министерският съвет прие да се открие граничен контролно-пропускателен пункт „Кайнарджа“.
Откриването на пункта е в изпълнение на българо-румънско споразумение от 2012 г.
Съгласно Регламент на Европейския парламент българските и румънските гранични полицейски органи следва да прилагат
съвместен контрол на общите граници, при който преминаващите през сухопътните гранични пунктове лица и превозни
средства следва да бъдат спирани само веднъж с цел извършване на проверки при влизане и излизане. От 2007 г. е в сила
и междуправителствено споразумение на България и Румъния за съвместен контрол за преминаване на границата.
По силата на Споразумението и в съответствие с Кодекса на шенгенските граници шосейният граничен преход е изграден
на румънска територия, като са предвидени съоръжения за гранични проверки както на румънските, така и на българските
гранични полицейски органи.
ТВ Европа
√ Представят програмата за транспорт и телекомуникации по време на председателството
По време на Председателството се очаква България да бъде домакин на неформално заседание на министрите на
транспорта, както и на създадения по инициатива на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС форум
„Европейски морски ден“. Това събитие се очаква да се проведе в Бургас и традиционно събира заинтересовани лица от
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всички сектори на морската икономика. Целта е да се обсъдят на възможностите и предизвикателствата пред различните
морски региони в Европа.
Сред най-важните в „Телекомуникации“ е конференция на тема „Цифрова асамблея“ – форум, който се провежда всяка
година в рамките на председателствата на различни държави. Това е възможност за българските компании от сектора на
информационните технологии и телекомуникациите да представят своите възможности за бизнес и партньорства с други
европейски фирми и организации.
Dnes.dir.bg
√ До 330 лв. стипендии за студенти инженери и агрономи
МС прие Списък на специалностите, за които в отделни администрации съществува недостиг на експерти и за които могат
да се предоставят стипендии през 2018 г.
Размерът на месечната стипендия се определя в зависимост от бюджета на конкретната структура, като няма да надхвърля
330 лв.
Списъкът на специалности се актуализира ежегодно по предложение на администрациите, а за тази година са включени
строително инженерство, геодезия, информационни системи и технологии, публична администрация, аграрни науки.
С това стартира за първи път стипендиантска програма, която е регламентирана в Закона за държавния служител. Целта е
да се привлекат бъдещи служители, които се обучават в специалности, необходими за администрацията, още преди да са
завършили.
Одобрените стипендианти ще имат наставник по време на провеждането на програмата и ще са задължени да работят в
съответната структура минимум три години след завършване на висшето си образование. Могат да кандидатстват студенти
- български граждани, които са завършили трети курс по специалност, включена в списъка.
Изборът се провежда от комисия в съответната администрация на три етапа - подбор по документи, писмен изпит и
интервю.
В. Сега
√ 67 милиона лева тръгват към новите фирми до Нова година
До края на тази година ще започне процедура за набиране на проекти за насърчаване на предприемачеството, която е
насочена към стартиращи предприятия. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев. Парите
идват по една от мерките на програма "Иновации и конкурентоспособност", а общият й бюджет е 67 млн. лв. "Размерът на
финансирането ще бъде до 391 хил. лева", обясни Манолев на церемонията по връчването на наградите за стартиращ
бизнес Central European Startup 2017 г.
"Предприемаческата инициатива в начална фаза в България днес е около 3.5%", каза още зам.-министърът. Той изтъкна,
че сравнително голям процент от новите фирми успяват да оцелеят достатъчно дълго, за да станат утвърден бизнес.
Като пример за програма в подкрепа на бизнеса той посочи проекта "Техностарт", насочен към млади хора с иновативни
бизнес идеи. По проекта те могат да получат финансиране за започване на бизнес, като вече са предоставени над 600 хил.
лв. за стартиращи фирми. В момента е в ход третото му издание с бюджет от 270 хил. лв., обясни Манолев. С цел
подпомагане на "малките" наскоро бе създадена и Асоциация на стартиращите предприятия.
ПИК
√ НАП събра над 3 млн. лева просрочени дългове от търговци на течни горива
Над 3 млн. лв. е събрала Националната агенция за приходи (НАП), след като подложи на постоянен мониторинг
задълженията на търговците на течни горива и собствениците на лицензирани акцизни складове, съобщиха от приходната
агенция.
Мярката предвижда непрекъснато проследяване на задълженията и директен телефонен контакт, ако търговците и
складодържателите пропуснат да внесат данъците, осигурителните си вноски и задълженията си за акциз и мита навреме
в бюджета.
На този специален мониторинг през август тази година са били подложени 82 държатели на акцизни складове. 32 от тях са
изчистили дългове за 800 000 лв. след започването му, а още толкова са платили частично задълженията си или са ги
обезпечили.
НАП е уведомила Агенция "Митници" за един некоректен складодържател, на който трябва да се отнеме лиценза. От
приходната агенция съобщиха, че предстои изпращане на уведомления за още 12 държатели на акцизни складове, тъй
като не са предприели никакви действия за плащане на дълговете си.
От октомври м.г. на подобно наблюдение са били подложени и 91 търговци с течни горива, които имат задължения по
ДДС. Те са вписани в специален регистър и са задължени да внасят обезпечение по Закона за данък върху добавената
стойност, а общият брой на търговците в този списък е над 500. Резултатите от наблюдението до този момент са показали,
че от октомври 2016 г. до края на август 2017 г., след обаждане от приходната агенция, тези 91 дружества са внесли 2 млн.
лева забавени плащания към бюджета.
От НАП подчертават, че мярката за непрекъснат мониторинг на търговците от тези два сектора има не само фискален, но
и дисциплиниращ ефект. Наблюденията на публичните изпълнители показвали, че фирмите обикновено коригират своето
поведение, след като веднъж вече са попаднали в полезрението на приходната администрация.
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Economy.bg
√ Ръст от 35% на двустранната търговия с Русия
Стокообменът между двете страни достига почти 2 млрд. долара за първите шест месеца на годината
Стокообменът между България и Русия се е увеличил с 35% през първото полугодие на 2017. Това стана ясно по време на
среща на министърът на икономиката Емил Караниколов с посланика на Руската федерация у нас Н.Пр. Анатолий Макаров.
Караниколов и посланик Макаров обсъдиха развитието на двустранните търговско-икономически взаимоотношения, като
и двамата акцентираха върху възможностите за разширяването и задълбочаването им.
От началото на годината се отбелязва положителна тенденция на увеличаване на двустранния стокообмен, който през
първото полугодие на тази година достига почти 2 млрд. долара.
Посланик Макаров подчерта позитивната тенденция и изрази надежда тя да се запази и да се увеличи. Министър
Караниколов от своя страна представи мерките за насърчаване на инвестициите, както и възможностите в индустриалните
зони в страната ни.
Dnevnik.bg
√ Онлайн търговията в България достига 700 млн. лв.
Делът на онлайн търговията в България се оценява на около 700 млн. лв., като този отрасъл отбелязва устойчив ръст през
годините. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на eBay Seller
Summit 2017, цитиран от пресцентъра си.
За първи път годишното събитие на технологичния гигант се организира в страна от Източна Европа. За неговото откриване
в София бе вицепрезидентът на компанията Крис Бейнс, а сред участниците имаше гости от България, Гърция, Унгария,
Чехия, Естония и др.
Последните данни на Евростат от доклада "Дигиталната икономика и общество в ЕС" показват, че около 9% от компаниите
в България продават онлайн, а около 27% от потребителите са пазарували в мрежата през последната година, посочи
Манолев. По думите му данни на различни изследвания показват, че ръстът, който онлайн търговията има в страната ни,
изпреварва средния за Европейския съюз.
"Онлайн търговията дава нови, много по-големи възможности както за потребителите, така и за производителите, а
стопанската инициатива става много по-достъпна", посочи Александър Манолев.
Той допълни, че броят на малките и средните предприятия в България е над 316 хиляди, което представлява 99.8% от
общия брой на нефинансовите предприятия в страната. "Електронната търговия е средството, чрез което на практика всеки
човек може да се приобщи към тази статистика, стига да има работещо решение, умения и базови познания за работа с
компютър", каза още заместник-министърът.
Данните на платформата за онлайн търговия eBay показват, че днес търговците от България достигат до 34 чуждестранни
пазара, като 76% от тях са реализирали продажби на четири или повече различни континента през нея. За миналата година
те са генерирали общ оборот от около 70 млн. долара.
В. Стандарт
√ Обявиха поръчката за проучването за хъб "Балкан"
„Булгартрансгаз” ЕАД изпрати за публикуване до Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени
поръчки (АОП) решение и обявление за обществена поръчка с наименование: „Предпроектно проучване за газов хъб
„Балкан”, част от проект от „общ интерес” 6.25.4”. Това съобщиха от дружеството.
Проектът за Газов хъб „Балкан” е определен от Европейската комисия за проект от „общ интерес”, с включването му във
втория списък с проекти от „общ интерес”, публикуван на 18 ноември 2015 г.
Проектът се отнася към концепцията на българското правителство за изграждане на газов разпределителен център на
територията на страната. Проектът е основан на идеята значителни количества природен газ от различни източници да
постъпват в реална физическа точка в района на Варна за по-нататъшен пренос. В тази точка ще бъде организирана и
търговия с газ, където всеки пазарен участник да търгува на пазарни принципи.
Провеждането на пълно и всеобхватно предпроектно проучване за газовия хъб е основна стъпка за реализацията на
проекта. Целта е да се оценят в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, да се определи точният
му бизнес модел, да се оценят рисковете от изпълнението му и да се предложи стратегия за управлението им, да се даде
възможност да се финализира регулаторната рамка и структурата на неговото финансиране.
Предпроектното проучване обхваща шест направления за проучване, като подробните изисквания и обхват на задачите
към бъдещия изпълнител, са зададени в рамките на техническата спецификация, част от документацията по обявената
обществената поръчка:
•
Търговски раздел - ще анализира целевите пазари и ще разгледа сценариите за търсене и предлагане на природен
газ;
•
Технически раздел - ще проучи подробно основните технически аспекти на проекта. Подробният анализ ще
осигури предварителен проект и оценка на разходите, както и предварителна екологична и социална оценка. Във връзка
с ранната фаза на развитие в която се намира проекта за Газов хъб „Балкан“ и в резултат от постоянната активна работа по
анализ, оценка и прецизиране на потенциалните възможности и най-оптималните технически характеристики, към
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момента проектът предвижда да се проучат подробно най-малко три инфраструктурни варианта за маршрут: северен и
южен вариант, с различни опции за допълнителен капацитет на вход (15.75 млрд.м3/г или 31.5 млрд.м3/г) и западен
маршрут с предвиден допълнителен капацитет от 15.75 млрд.м3/г. (предвидените за проучване маршрути са съгласувани
с европейската институция, предоставила съ-финансиране за реализирането на предпроектното проучване –
Изпълнителна агенция иновации и мрежи – INEA);
•
Бизнес модел - разделът ще проучи подходящите бизнес модели, ще оцени различните модели на публичночастно партньорство и структурирането на собствеността, като оцени проектните приходи (обем, тарифи) и разходи (CAPEX,
OPEX). Този раздел ще предвижда препоръки по отношение на ролите и отговорностите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и
потенциалните партньори по проекта, с цел осигуряване на най-ефективна и рентабилна структура;
•
Овладяване на риска – раздел, който ще оцени и ще даде препоръки по отношение на търговските, регулаторните,
техническите, инженеринговите, социалните и проектни рискове;
•
Раздел, свързан с финансовата структура - ще даде препоръки и ще очертае жизнеспособната финансова структура
за газов хъб „Балкан”, като вземе предвид бизнес модела и модела на собствеността, както и мерките за намаляване на
рисковете. Този раздел ще направи препоръки за най-ефективната по отношение на разходите структура, вкл. налични
публични финансови инструменти на ЕС;
•
Раздел за управление на проекта - ще осигури подробна пътна карта по изпълнение на проекта, включваща всички
бъдещи проектни фази до датата на пуск в търговска експлоатация.
Резултатите от предпроектното проучване ще позволят „Булгартрансгаз“ ЕАД да вземе окончателно инвестиционно
решение за реализирането на проекта. След което ще се формулират последващите фази за реализацията му до датата на
търговска експлоатация и да разработи подробна финансова структура, която да обсъди с Международни финансови
институции и с инвеститори от частния сектор. От техническа гледна точка, резултатите от предпроектното проучване ще
позволят определянето на окончателните параметри на проекта (като дължина, диаметър, налягане и необходимо
наземно оборудване и т.н.) и ще служат като основа за последващи дейности, свързани с проектиране и строителство.
Обществената поръчка се провежда при следните срокове и условия:
•
Дата на изпращане на обявление и решение за обществената поръчка до Регистъра на обществените поръчки към
Агенцията по обществени поръчки: 27.09.2017г.
•
Краен срок за получаване на оферти: 01.11.2017г.
•
Срокът за изпълнение на поръчката е до 170 календарни дни от подписването на договора.
•
Прогнозната стойност на поръчката е в размер на: 1 800 000 евро без ДДС.
Дейностите по провеждане на предпроектното проучване се изпълняват с финансовата подкрепа на програма Механизъм
за свързване на Европа (CEF), по силата на подписано грантово споразумение № INEA/CEF/ENER/M2016/1290649 за
изпълнението на Действие № 6.25.4-0015-BG-S-M-16: „Предпроектно проучване за газов хъб „Балкан“, част от проект от
„общ интерес“ (ПОИ) 6.25.4.
Възложителят “Булгартрансгаз“ ЕАД ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни
средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на
Европейския съюз на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП). Решението и обявлението за
обществената поръчка ще бъдат публикувани в профила на купувача на възложителя в деня на публикуването им в
Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки на осн. чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за
прилагане на ЗОП.
Радио Фокус
√ От 1 октомври се подават декларации за намаляване на такса битови отпадъци
От 1 октомври се подават декларации за намаляване на такса битови отпадъци, съобщи за Радио „Фокус“ – Видин
Владимир Георгиев, началник отдел „Местни данъци и такси“ в Община Видин. Той посочи, че такава декларация могат
да подат собственици на жилища , в които не живее никой. „Съгласно Наредбата на Общинския съвет дължимата такса за
битови отпадъци за необитаеми жилища се намалява с 50%“, каза Владимир Георгиев.
Той посочи, че такива декларации се подават до 31 декември. Владимир Георгиев допълни, че е започнал и периодът, в
който юридическите лица могат да заявят в Общината от какви съдове (с какъв обем) за събиране на битови отпадъци се
нуждаят, както и какъв да е графикът на сметосъбиране, като срокът за това е до 30 ноември.
В. Земя
√ Българите скептични към роуминга в ЕС дори след новите правила
Въпреки отмяната на таксите в роуминг в Европейския съюз (ЕС) това лято българите продължават да са сравнително
скептично настроени към използването на мобилните си телефони извън страната. Това сочи експресно проучване на
Евробарометър за нагласите на европейците след въвеждането на новите правила за роуминга в ЕС. Като цяло българите,
анкетирани в проучването, са добре запознати, че от 15 юни насам съгласно новите правила на ЕС потребителите могат да
използват своите мобилни телефони, когато пътуват в друга страна от съюза, без да плащат допълнителни такси — все
едно са в собствената си страна.
Проучването показва, че 73% от българите знаят, че таксите за роуминг са премахнати, а 74% смятат, че те или техни познати
ще се възползват от това. За сравнение, данните за ЕС средно дори са леко по-ниски, съответно 71% и 72%. Интересното е
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обаче, че въпреки това българите са една от страните в ЕС, които налагат най-много ограничения върху ползването на
мобилните си телефони в чужбина дори след въвеждането на новите правила.
В България, например, е най-високият процент на граждани, които и след 15 юни казват, че никога не осъществяват гласови
обаждания с мобилните си телефони, когато са в друга страна от ЕС – 33%. Въпреки въвеждането на новите правила, този
дял не претърпява промяна. В същото време процентът на българите, които не изменят навиците си в това колко често
правят гласови обаждания, независимо дали са у дома, или в чужбина, все пак нараства до 22% от 15%.
√ Скъпото мляко дръпна цената на маслото нагоре с 43%
По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) през август маслото е поскъпнало с 43%,
кашкавалът — с 9%, сиренето — с 8%, а млякото (прясно и кисело) — средно с 3% за година. Сред обясненията за скока са
увеличените изкупни цени в Европейския съюз (ЕС), завишеното потребление на шоколад и поведението на потребителите
— европейците все повече предпочитат натурални продукти, а не изкуствени добавки. „В ЕС повишението на цената на
маслото е 84%, така че може да сме доволни, че (у нас) е само 45%“, коментира доц. Божидар Иванов от Центъра за анализи
на селското стопанство. Той уточни, че сегашното повишение на цените идва след дълъг период на спад, започнал през
август 2014 г.
Sinor.bg
√ Само проекти с 37 точки от приема през 2015 година по подмярката за инвестиции в земеделски стопанства ще получат
финансиране
Общата субсидия надхвърля 5 милиона евро
Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) изготви 15 анекса за отпадане на клаузи по условни договори, сключени с
бенефициенти, които са подали заявления за подпомагане в обявения със Заповед № РД 09-213/27.03.2015 г. на министъра
на земеделието, храните и горите период на прием 14 април – 8 юни 2015 г по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства” и са получили 37 точки по критериите за подбор, заложени в Наредба № 9 от 21.03.2015 г., съобщиха от
„Разплащателна агенция” към ведомството. Общата сума на одобрената субсидия на проектите, получили 37 точки, е в
размер на 9 801 003 лв. (5 011 250 евро).
От агенцията припомнят, че ДФЗ сключи договори под условие с кандидати, чиито заявления за подпомагане бяха оценени
с 33 до 37 точки. В документите е записано, че проектните предложения ще получат финансиране при наличие на неусвоен
бюджет по подмярката.
Според спецификата на договаряне в настоящия програмен период трябва да има средства за всички проекти, получили
равен брой точки, за да може условната клауза по договорите да отпадне и проектите да получат финансиране.
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел да повиши конкурентоспособността на земеделието в
България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането
на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на компонентите на околната
среда, спазване стандартите на Европейския съюз, подобряване на условията в земеделските стопанства, както и
насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани, уточняват от ДФЗ.
Econ.bg
√ Европейските индекси се насочват към 10-седмичен пик
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се повишава с 0,3% към 385,2 пункта, нараствайки за пета поредна сесия
на търговия
По време на търговията в сряда европейските акции поскъпват към 10-седмични върхове благодарение на ръст на
банковия сектор и на продължаващо отслабване на еврото и на британската лира спрямо долара.
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се повишава с 0,3% към 385,2 пункта, нараствайки за пета поредна сесия на
търговия и е на път да приключи деня в най-високи нива от 19-ти юли насам.
Подкрепа за възходящото движение оказа доброто представяне на банковия сектор в резултат на снощната реч на
президента на Фед Джанет Йелън, в която тя потвърди, че централната банка на САЩ вероятно ще повиши още един път
основната си лихва до края на годината.
Сигналите за по-високи лихвени ставки по принцип са позитивни за банковите акции, тъй като това би допринесло за
увеличаване на техните печалби. Поради това не е изненада, че днес общият европейски банков индекс нараства с 1,3%
към 6-седмичен връх. Продължаващото понижаване на еврото на валутните пазари към негово 6-седмично дъно от 1,1731
долара допринася допълнително за позитивното представяне на европейските борси, тъй като това би трябвало да
подобри конкурентоспособността на компаниите от еврозоната.
Подновените очаквания, че по-късно днес президентът на САЩ Доналд Тръмп ще разкрие дейтали от плановете на
американската администрация за данъчни реформи също спомага за възходящото движение на акциите, търгувани на
стария континент. Новината, че френската компания Alstom и германската Siemens са се договорили да слеят
железопътният си бизнес пък допринася за ръст на техните акции, съответно с 5,51% и с 1,88%, оказвайки допълнително
позитивно влияние върху цялата днешна търговия в Европа.
Поскъпването на акциите на Siemens спомага за нарастване на немския фондов индекс DAX с 0,5%, докато френският
индекс CAC40 се повишава доста по-скромно с едва 0,17%, тъй като компанията Alstom, чиито акции удариха 6-годишен
връх, не е включена в него.
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Акциите на испанските банки Caixabank и Banco Sabadell, които пострадаха сериозно в последно време с оглед на
предстоящия незаконен референдум за независимост на Каталуния, нарастват по време на днешната търговия съответно
с 3% и с 5%, след като властите в Мадрид обявиха, че през уикенда испанската полиция ще поеме контрола над кабините
за гласуване, за да осуети този вот.
Тази новина допринася за нарастване с 0,5% и на общия испански фондов индекс Ibex-35. Британският фондов индекс
FTSE100 се повишава с 0,13%, нараствайки за пръв път от началото на седмицата благодарение на отслабване на паунда
към 10-дневно дъно от 1,3364 щатски долара, което изглежда в подкрепа на мултинационалните компании, базирани в
Лондон.
Money.bg
√ Акционерите на БФБ одобриха покупката на енергийната борса
Aĸциoнepитe нa Бългapcĸaтa фoндoвa бopca (БФБ) ca oдoбpили пpeдлoжeнoтo пpидoбивaнe Бългapcĸa нeзaвиcимa
eнepгийнa бopca (БHEБ).
Te ca cъглacни и c пpeдлoжeниeтo пpидoбивaнeтo дa бъдe финaнcиpaнo c пpиxoди oт пpoдaжбaтa нa дъpжaвни цeнни
ĸнижa, ĸoитo БФБ пpитeжaвa, пocoчи бopcaтa в изявлeниe.
Πpeз минaлия мeceц БФБ ce cпopaзyмя дa 5.2 млн. лeвa. 4 млн. лева ще бъдат платени при сключване на договора за
прехвърляне нa ĸaпитaлa на eнepгийнaтa бopca, а останалитe 1.2 млн. лева ще бъдaт платени на 3 равни вноски пpeз 6
мeceцa.
Oчaĸвa ce cдeлĸaтa дa дoнece нaд 1 млн. лв. пeчaлбa нa БФБ пpeз 2018 г. Mиниcтepcĸият cъвeт cъщo oдoбpи пpидoбивaнeтo.
Πpexвъpлянeтo нa coбcтвeнocттa нa eнepгийнaтa бopca бeшe пoиcĸaнo oт Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия пpeз дeĸeмвpи 2015 г., зa
дa ce пpeдoтвpaти злoyпoтpeбaтa c гocпoдcтвaщo пoлoжeниe.
Eнepгийнaтa бopca дoceгa бe пoд шaпĸaтa нa Бългapcĸия eнepгиeн xoлдинг (БEX) и Mиниcтepcтвoтo нa eнepгeтиĸaтa.
Kaндидaт зa нeя бe Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe, нo oт Бpюĸceл пpeпopъчaxa тя дa бъдe ĸyпeнa oт БФБ
√ Цената на златото пада под натиска на засилващия се долар
Цeнитe нa злaтoтo cпaднаха в cpядa пoд нaтиcĸa нa зacилвaщия ce дoлap. Aмepиĸaнcĸaтa вaлyтa e в пoдeм, пoлyчaвaйĸи
cилнa пoдĸpeпa oт вepoятнoтo пoвишaвaнe нa лиxвитe в CAЩ пpeз дeĸeмвpи. Kaĸтo и oт oчaĸвaнoтo пo-ĸъcнo през деня
пyблиĸyвaнe нa пoдpoбнocти oт плaнa нa aдминиcтpaциятa нa Дoнaлд Tpъмп зa oбeщaнaтa дaнъчнa peфopмa.
Πo oбeд злaтoтo ce тъpгyвaшe пo $1.289,83 зa тpoйyнция в cpaвнeниe c $1.293,51 зa yнция пpи зaĸpивaнeтo нa тъpгoвeтe
във втopниĸ.
B xoдa нa пpeдишнaтa cecия цeнният мeтaл пoeвтиня c 1,3 пpoцeнтa, дeмoнcтpиpaйĸи нaй-гoлямoтo двyceдмичнo cпaдaнe
нa цeнaтa, cлeд изĸaзвaнeтo нa Джaнeт Йeлън.
Шeфът нa Фeдepaлния peзepв нa CAЩ oбeщa дa нe ce oтĸлoнявa oт ĸypca зa зaтягaнe нa пapичнoĸpeдитнaтa пoлитиĸa и
вepoятнoтo вдигaнe нa лиxвитe пpeз дeĸeмвpи, нeзaвиcимo oт нeoпpeдeлeнocттa пo oтнoшeниe инфлaциятa в cтpaнaтa.
Фючъpcитe зa злaтoтo в CAЩ c дocтaвĸa пpeз дeĸeмвpи пoeвтиняxa c $9,2 дo $1.292,5 зa yнция.
Ho, cпopeд мнeниeтo нa aнaлизaтopитe, зaпaзвaщoтo ce гeoпoлитичecĸo нaпpeжeниe, oгpaничaвa зaгyбaтa в cтoйнocттa нa
жълтия мeтaл, пpeдпoчитaнa бeзoпacнa инвecтиция в пepиoди нa ĸpизи.
Aĸциитe нa ĸoмпaниитe пocĸъпвaт в cpядa, тъй ĸaтo инвecтитopитe ce нaдявaт нa пpoгpec пo oтнoшeниe нa oбeщaнaтa oт
Tpъмп дaнъчнa peфopмa, пpeдвиждaщa нaмaлявaнe нa нaлoгa зa фиpмитe дo 20 нa cтo.
Cpeбpoтo в cpядa ce тъpгyвa пo $16,83 зa yнция в cpaвнeниe c $16,76 пpи зaĸpивaнeтo нa cecиятa във втopниĸ. Πлaтинa
cтpyвa $923,80 пpи цeнa $922,00 вчepa , a пaлaдият - $915,75 в cpaвнeниe c $914,00 в ĸpaя нa вчepaшнaтa тъpгoвия.
Profit.bg
√ Доларът поскъпва след обявения план за данъчна реформа на Тръмп
Доларът и лихвите по щатските държавни облигации нараснаха в четвъртък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп
предложи най-голямата данъчна реформа от три десетилетия насам и след като икономическите данни от САЩ засилиха
вероятността за вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв по-късно през годината.
Силният долар подложи под натиск валутите на много развиващи се страни, което спомогна за понижението на азиатскотихоокеанския индекс на MSCI с 0.4%, до едномесечни дъна.
В същото време японският Nikkei 225 нарасна с 0.3%, след като вчера на Уолстрийт Dow Jones добави 0.25%, а S&P 500 се
повиши с 0.41%.
Акциите на компаниите с малка пазарна капитализация, които се очаква да извлекат най-голяма полза от данъчите
облекчения, скочиха, като индексът Russel 2000 записа ново рекордно ниво, нараствайки с 1.9% за деня. Това бе и найголемият еднодневен ръст за индекса от от близо 6 месеца насам.
“Фактът, че Тръмп предложи плана за намаляване на данъците, бе приет като стъпка напред,” заяви Хироказу Кабея,
старши анализатор в Daiwa Securities.
Тръмп предложи намаляване на корпоративните данъчни ставки, данъците за малкия бизнес и намаляване на данъците
за физическите лица на хората с най-големи доходи.
Доларът бе подпомогнат и от предложението за намаляване на данъчните ставки за репатриране на корпоративни
печалби обратно в САЩ, което, според анализатори, ще доведе до една временна фаза на значително изкупуване на
долара.
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Предложението ще трябва да бъде одобрено от Конгреса обаче, където в партията на Тръмп има разделение, а самият
план вече предизвиква критики, че облагодетелства богатите и компаниите и може да добави трилиони долари към
дефицита на страната.
На валутния пазар, докато доларът поскъпваше спрямо почти всички валути, еврото падна до шестседмично дъно от 1.1717
вчера и за последно се търгуваше на ниво от 1.1734, губейки 1.8% от началото на седмицата.
Доларът също скочи до 2.5-месечен връх от 113.26 йени в предходния ден, преди да отстъпи до 112.88 йени.
Канадският долар продължи поевтиняването си, след като вчера записа най-големия си спад от осем месеца, след като от
централната банка на страната попариха очакванията за по-нататъшни понижение на лихвите през тази година.
Канадският долар поевтиня до 1.2497 спрямо щатския долар, което е най-ниското му ниво от месец.
Доларът поскъпна спрямо много от валутите на развиващите се държави, докато златото падна до едномесечно дъно от 1
281.5 долара за тройунция.
Лихвите по двегодишните щатски държавни облигации нарасна до деветгодишен връх от 1.483%, на фона на очакванията
за вдигане на лихвите през декември.
Лихвата по 10-годишните облигации нарасна до 2.326%, което е най-високото ниво от близо два месеца.
Цените на петрола се движеха малко под върховете им, достигнати по-рано тази седмица, на фона на консолидацията на
пазара след ръста от този месец.
Цената на петрола от сорта брент бе на ниво от 57.71 долара за барел, отчитайки понижение от достигнатия във вторник
26-месечен връх от 59.49 долара.
Щатският лек суров петрол се търгуваше на цена от 52.11 долара за барел, точно под достигнатия във вторник петмесечен
връх от 52.43 долара за барел.
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