Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
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√ АИКБ: Администрацията и работната сила задържат ръста
Икономическият ръст в България се задържа поради недостиг на работна сила и прекомерна административна намеса на
пазара на труда.
Това е мнението на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), изразено и като позиция по проекта на
Бюджет 2018.
Според АИКБ реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) може да бъде и над 4.2%, но правителството трябва да
насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на производството и
износа – липсата на квалифициран и производителен човешки ресурс.
Позицията на АИКБ по проекта на Бюджет 2018 е била обсъдена на проведено вчера заседания на Националния съвет на
Асоциацията и в нея АИКБ отново заявява, че повишаването на равнището на заетостта (особено на нискоквалифицираните
кадри) би могло да се насърчи, ако
се пристъпи към бипартитно (без държавата) договаряне на минималната работна заплата по браншове,
бъдат премахнати минималните осигурителни доходи (МОД),
бъде премахнато доплащането за прослужено време (т.нар. “класове“).
Отказът от административно определяне на МРЗ, МОД и на политика по доходите като цяло би осигурило възможност за
допълнително нарастване на БВП, както и за включване в заетост на повече хора с ниска и без квалификация, се казва в
позицията на АИКБ.
Друга важна тема, обсъждана на заседанието, са какви мерки да бъдат предприети в европейски и в национален план за
насърчаване на малките и средни предприятия (МСП), които произвеждат 2/3 от БВП на страната и дават работа на 3/4 от
заетите у нас.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев подчерта, че малкият бизнес е по-уязвим, по-малко
ефективен и често няма възможност да поддържа нужната администрация.
АИКБ има няколко предложения за осигуряването на по-добри условия за малките и средни предприятия (МСП):
- искане за промяна на дефиницията за МСП, на основа на която се решава дали компаниите имат достъп до финансиране
от европейските фондове, до по-евтини кредити и редица административни облекчения;
- въвеждане на законово задължение – както в ЕС, така и в България, за спазване на принципите „мисли първо за малките“,
„само веднъж“ и на мълчаливото съгласие;
- провеждане на тест за пригодност към нуждите на МСП на всички предлагани законодателни промени.
Economic.bg
√ Пазарът на труда ограничава растежа на българската икономика
Според АИКБ ръстът на БВП може да бъде и над 4.2%, но правителството трябва да вземе мерки
Икономическият ръст в България се задържа поради недостиг на работна сила и прекомерна административна намеса на
пазара на труда. Това е мнението на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), изразено и като позиция по
проекта на Бюджет 2018. Според бизнес организацията реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) може да бъде
и над 4.2%, но правителството трябва да насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ
увеличаването на производството и износа – липсата на квалифициран и производителен човешки ресурс.
Позицията на АИКБ по проекта на Бюджет 2018 е била обсъдена на проведено вчера заседания на Националния съвет на
Асоциацията и в нея АИКБ отново предупреждава, че повишаването на равнището на заетостта (особено на
нискоквалифицираните кадри) би могло да се насърчи, ако се пристъпи към бипартитно договаряне на минималната
работна заплата по браншове, ако бъдат премахнати минималните осигурителни доходи (МОД) и доплащането за
прослужено време (т.нар. “класове“).
Отказът от административно определяне на МРЗ, МОД и на политика по доходите като цяло би осигурило възможност за
допълнително нарастване на БВП, както и за включване в заетост на повече хора с ниска и без квалификация, се казва в
позицията на АИКБ.
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Друга важна тема, обсъждана на заседанието, са какви мерки да бъдат предприети в европейски и в национален план за
насърчаване на малките и средни предприятия (МСП), които произвеждат 2/3 от БВП на страната и дават работа на 3/4 от
заетите у нас.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев подчерта, че малкият бизнес е по-уязвим, по-малко
ефективен и често няма възможност да поддържа нужната администрация. Затова според него е особено важно
прилагането на Акта за малкия бизнес, както и на теста за малки и средни предприятия при оценката на определени
административни актове.
АИКБ има няколко предложения за осигуряването на по-добри условия за МСП:
Искане за промяна на дефиницията за МСП, на основа на която се решава дали компаниите имат достъп до финансиране
от европейските фондове, до по-евтини кредити и редица административни облекчения;
Въвеждане на законово задължение – както в ЕС, така и в България, за спазване на принципите „мисли първо за малките“,
„само веднъж“ и на мълчаливото съгласие;
Провеждане на тест за пригодност към нуждите на МСП на всички предлагани законодателни промени.
Националният съвет на АИКБ обсъди възможностите на иновациите за развитие на бизнеса. Те бяха представени от
Владимир Йосифов, директор в Световната организация по интелектуална собственост /WIPO/. По негови данни, ако преди
1990 г. у нас са се подавали 4500 заявки за изобретения и 600 за търговски марки годишно, то днес заявките за изобретения
са 150 годишно, а молбите за регистриране на търговски марки достигат 1500.
„Успешните иновации обаче зависят от реализацията на пазара“, категоричен е експертът. Ако единица е инвестицията в
едно изобретение, изработването на прототип ще струва – 10 единици, пробното производство – 100, а излизането на
пазара – 1000. „Индустриалната инфраструктура на малката фирма у нас, която има 10-15 служители, не ѝ позволява такива
разходи за инженери, за адвокати и за маркетинг на изделието“, смята Владимир Йосифов.
ManagerNews
√ АИКБ: Икономическият ръст се задържа заради недостиг на работна сила
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) счита, че икономическият ръст в страната се задържа поради
недостиг на работна сила и поради прекомерна административна намеса на пазара на труда
В позицията на АИКБ по проекта на Бюджет за 2018 г. се подчертава, че има възможност БВП да нарасне през 2018 година
между и над 3,8 – 4,2%, ако правителството насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса,
възпиращ увеличаването на производството и износа, а именно – липсата на квалифицирани и производителни човешки
ресурси
Позицията на АИКБ по проекта на Бюджет 2018 г. беше обсъдена на проведено вчера заседания на Националния съвет на
Асоциацията и в нея АИКБ отново предупреждава, че повишаването на равнището на заетостта (особено на
нискоквалифицираните кадри) би могло да се насърчи, ако се пристъпи към бипартитно договаряне на минималната
работна заплата по браншове, ако бъдат премахнати минималните осигурителни прагове и доплащането за прослужено
време (т.нар. “класове“).
Отказът от административно определяне на МРЗ, МОД и на политика по доходите като цяло би осигурило възможност за
допълнително нарастване на БВП, както и за включване в заетост на повече хора с ниска и без квалификация.
Друга важна тема беше обсъждането на това какви мерки да бъдат предприети в Европейски и в национален план за
насърчаване на МСП, които произвеждат 2/3 от БВП на страната и дават работа на 3/4 от заетите у нас.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал г-н Васил Велев подчерта, че малкият бизнес е по-уязвим, помалко ефективен и често няма възможност да поддържа нужната администрация. Затова според него е особено важно
прилагането на Акта за малкия бизнес, както и на теста за малки и средни предприятия при оценката на определени
административни актове.
Тъй като осигуряването на по-добри условия за МСП е един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на
ЕС, АИКБ също активно се включва в дискусията по темата, като основните предложения са свързани с:
Искане за промяна на дефиницията за МСП, на основа на която се решава дали компаниите имат достъп до финансиране
от европейските фондове, до по-евтини кредити и редица административни облекчения;
Въвеждане на законово задължение – както в ЕС, така и в България, за спазване на принципите „мисли първо за малките“,
„само веднъж“ и на мълчаливото съгласие;
Провеждане на тест за пригодност към нуждите на МСП на всички предлагани законодателни промени.
News.bg
√ БВП може да се увеличи с над 4.2%, ако има квалифицирани кадри
Прекомерната административна намеса на пазара на труда и недостига на квалифицирани работници са причина за
задържане на икономическия ръст в страната. Това гласи позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България по
повод приетия от правителството в понеделник проектобюджет за 2018 година.
По време на заседание на работодателите, на което бе прието становището за Бюджет 2018 г., са обсъдени и
възможностите на иновациите за развитие на бизнеса.
В позицията на АИКБ по проекта на Бюджет за 2018 г. се подчертава, че БВП може да се увеличи и над 3.8 - 4.2 %. Условието
това да стане е, ако правителството насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса - липсата на
квалифицирани и производителни човешки ресурси.
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Становището на работодателската асоциация за Бюджет 2018 беше обсъдено на заседание, проведено в понеделник. В
него се предупреждава, че повишаването на равнището на заетостта (особено на нискоквалифицираните кадри) би могло
да се насърчи, ако: "се пристъпи към бипартитно договаряне на минималната работна заплата по браншове, ако бъдат
премахнати минималните осигурителни прагове и доплащането за прослужено време (т.нар. "класове"). Отказът от
административно определяне на минималната работна заплата (МРЗ), минималния осигурителен доход (МОД) и на
политика по доходите като цяло би осигурило възможност за допълнително нарастване на БВП, както и за включване в
заетост на повече хора с ниска и без квалификация".
Намалели са заявките за регистриране на изобретения. Това стана ясно от думите на Владимир Йосифов, директор в
Световната организация по интелектуална собственост /WIPO/ пред Националния съвет на Асоциация на индустриалния
капитал в България.
Според Владимир Йосифов, ако преди 1990 г. у нас са се подавали 4500 заявки за изобретения и 600 - за търговски марки
годишно, то днес заявките за изобретения са 150 годишно. Молбите за регистриране на търговски марки достигат 1500.
Успешните иновации обаче зависят от реализацията на пазара, категоричен е експерът.
Ако единица е инвестицията в едно изобретение, изработването на прототип ще струва - 10 единици, пробното
производство - 100, а излизането на пазара - 1000, дава пример Йосифов. Индустриалната инфраструктура на малката
фирма у нас, която има 10-15 служители не й позволява такива разходи за инженери, за адвокати и за маркетинг на
изделието. Според директора в Световната организация по интелектуална собственост тук е ролята на АИКБ - да
подпомогне малките и средни компании в страната.
Работодателите са обсъдили и мерки в Европейски и в национален план, с които да насърчат малките и средни
предприятия (МСП), които произвеждат 2/3 от БВП на страната и дават работа на 3/4 от заетите у нас.
Малкият бизнес е по-уязвим, по-малко ефективен и често не може да поддържа необходимата администрация, подчерта
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. За това е важно прилагането на Акта за малкия
бизнес, както и на теста за малки и средни предприятия при оценката на определени административни актове.
Осигуряване на по-добри условия за малките и средни предприятия е един от приоритетите на Българското
председателство на Съвета на ЕС. За това от АИКБ предлагат три мерки.
Първата е да има промяна на дефиницията за малки и средни предприятия (МСП). На тази основа да се решава дали
компаниите имат достъп до финансиране от европейските фондове, до по-евтини кредити и редица административни
облекчения.
Втората е въвеждане на законово задължение - както в ЕС, така и в България, за спазване на принципите "мисли първо за
малките", "само веднъж" и на мълчаливото съгласие.
Третата промяна е провеждане на тест за пригодност към нуждите на МСП на всички предлагани законодателни промени.
От АИКБ съобщиха, че са приети трима нови членове. Националният съвет на работодателската организация одобри
членството на "ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД, на Българската асоциация за текстил и кожи и на фармацевтичната компания
"АБВИ" ООД.
Икономист
√ РАБОТОДАТЕЛИ ИСКАТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ДА СЕ ДОГОВАРЯ ПО БРАНШОВЕ
Според АИКБ ръстът на икономиката може да надхвърли 4%, ако намалее административната намеса на пазара на
труда
Недостигът на работна сила и прекомерната административна намеса на пазара на труда задържат икономическия растеж
на страната, смятат от Асоциацията на индустриалния капитал. Според работодателската организация, брутният вътрешен
продукт на страната има възможност да надхвърли 4% през 2018 г., ако правителството насочи усилията си за решаването
на основния проблем на бизнеса - липсата на квалифицирани и производителни човешки ресурси.
Работодателите смятат, че повишаването на заетостта може да се насърчи, ако минималната работна заплата започне да
се договаря по браншове, ако бъдат премахнати минималните осигурителни прагове и доплащането за прослужено време.
Това ще създаде условия не само за растеж на икономиката, но и за наемането на ниско квалифицирани или хора без
квалификация. От асоциацията поискаха и промяна в дефиницията за малките и средни предприятия, от която зависи
достъпът до финансиране, административните и кредитните облекчения.
В. Стандарт
√ Ангелкова защити кръчмите на плажа
Министърът на туризма Николина Ангелкова е против цялостното премахване на преместваемите търговски обекти от
плажовете. При посещението си в Русе Ангелкова коментира настояването на работодателски организации да не се
пристъпва към пълно премахване на преместваемите обекти от плажовете. Тя обясни, че в законопроекта на
министерството няма такива предложения и уточни, че в хода на междуведомственото съгласуване е получено такова.
По думите на министъра предложението със сигурност трябва да бъде дискутирано, но това е една изключително крайна
мярка, която тя не подкрепя. Ангелкова обаче заяви, че предстои да се организира дискусия, за да може Министерството
на туризма да даде платформата, върху която да се обсъдят всички постъпили становища по време на общественото
обсъждане.
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Министърът обаче обясни, че предложението в законопроекта е да се уеднакви архитектурната визия на преместваемите
обекти, т.е. да се създаде много добър облик на плажовете, както е в курортите в Испания, Франция и Португалия. "Това е
правилният начин, вместо да има драстично премахване на всички преместваеми обекти", заяви министърът.
Против премахването на преместваемите обекти от плажовете се обявиха две работодателски организации – АИКБ и
КРИБ, с мотив, че подобен ход ще доведе до предлагане на плажа на нерегламентирани храни от лица от сивия сектор,
както и вероятност туристите да внасят на плажа храни и напитки, закупени другаде.

Важни обществено-икономически и политически теми
Капитал
√ Пазарът на труда достига своя пик
Безработицата в България се задържа относително непроменена вече шести месец
Безработицата в страната през септември е 6.1%, показват сезонно изгладените данни на Евростат. Показателят се
понижава съвсем леко спрямо август, но за последната половин година статистиката отчита незначителни промени, като
делът варира между 6.2% и 6.1%.
Подобна е картината и в номинално отношение - броят на хората, които нямат работа, а си търсят, се задържа на малко
над 200 хиляди от май насам. В същото време бизнесът продължава да посочва като проблем липсата на подходящи кадри.
Възможно е застоят да е временен, но ако данните останат на тези нива, ще потвърдят опасенията на някои икономически
анализатори, че пазарът на труда достига своя пик.
Същевременно и безработицата в ЕС остава непроменена спрямо нивото си от август. Хората без заетост представляват
7.5% от активното население на 28-те страни членки към края на септември, което е най-ниското ниво от ноември 2008 г.
Номинално обаче статистиката показва понижение - със 116 хил. души до малко над 18.4 милиона.
200 хиляди търсят работа
Броят на безработните в България пада с 4 хил. до 202 хил. души на месечна база, а на годишна промяната е с 29 хил.
надолу. Като дял от активното население изменението представлява спад от 1.1 пр.п. спрямо септември 2016 г.
Предкризисният минимум от 5% обаче все още е далеч.
Европейската статистическа служба не предлага по-подробна разбивка на месечна база, но данните на НСИ към края на
второто тримесечие показват, че над половината от регистрираните безработни в бюрата по труда си търсят работа от над
една година. Над една трета пък са нискоквалифицирани - с основно, начално и по-ниско образование. Това поставя под
въпрос доколко още може да пада безработицата без структурни реформи, които да свият разликата между търсените от
работодатели умения и тези, които предлага работната сила.
Безработицата в ЕС
Данните на Евростат показват, че пазарът на труда в ЕС все още се възстановява от кризата. През септември безработицата
в съюза остава непроменена на месечна база, но на годишна изменението е видимо - с 0.9 пр.п. надолу до 7.5%. Не е
изненада, че най-голям спад спрямо миналогодишните нива отчитат държавите, в които делът на безработните е найвисок. Това са Кипър (с 2.7 пр.п. до 10.3%), Испания (с 2.4 пр.п. до 16.7%) и Гърция (с 2.4 пр.п. до 21%).
В същото време има страни, при които безработицата е под така наречената "естествена норма" (около 5%), която се
постига при възможно най-пълната форма на заетост предвид търсенето и предлагането. Към момента сред страните членки в ЕС, осем държави са на или под това ниво, а най-ниска безработица отчитат Чехия (2.7%), Германия (3.6%) и Малта
(4.1%).
News.bg
√ 34,7 млн. лева бюджетен дефицит за октомври
С 34,7 милиона лева дефицит се очаква да приключи октомври на месечна база. Това прогнозира финансовото ни
министерство.
Според предварителните данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова
основа към края на месец октомври 2017 г. да бъде положително в размер на 2 386,2 млн. лв. или 2,4 % от прогнозния БВП.
В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016
г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през
настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 година. Той е свързан с възстановени към България грантове от
ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния
програмен период 2007-2013 година, поясняват от ведомството.
Традиционно, част от планираните разходи за годината се концентрират в последното тримесечие. Това се дължи основно
на по-високите разходи, свързани с разплащане на инфраструктурни и инвестиционни проекти предвид етапите на тяхното
изпълнение и приключване на строителния сезон. Освен това през есенно-зимния сезон са по-високи социалните разходи,
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разходите за издръжка и др. Поради тези фактори се прогнозира превишение на разходите над приходите за последното
тримесечие и свиване на отчетения текущо бюджетен излишък, допълва министерството.
Приходите и помощите по КФП към октомври 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 29 152,4 млн. лв. (82,3 % от годишния
разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 85,5 % от разчета за годината, като
съпоставени със същия период на предходната година те нарастват с 2 222,7 млн. лв. (8,6 %). Постъпленията от помощи
към края на месец октомври са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети
за 2017 г. се очаква да бъде 42,2 %.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври
2017 г. се очаква да бъдат в размер на 26 766,2 млн. лв., което е 72,8 % от годишния разчет. Разходите за същия период на
миналата година са в размер на 24 854,6 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец октомври 2016 г. е
основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за
пенсии от увеличението им от юли 2016 г., новото им увеличение от юли 2017 г., разходите за субсидии и по-високите
разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер
на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 г.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2017 г. от централния бюджет, възлиза на
746,2 млн. лв.
В същото време салдото по КФП на касова основа към месец септември 2017 г. е положително в размер на 2 420,9 млн. лв.
(2,4 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 482,1 млн. лв. и дефицит по
европейските средства в размер на 61,2 млн. лева.
В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016
г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през
настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в
началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния
програмен период 2007-2013 година.
Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2017 г. са в размер на 26 151,5 млн. лв. или 73,8 % от годишните
разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 774,9
млн. лв. (7,6 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 21 856,5 млн. лв., което
представлява 78,0 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към септември 2016 г. данъчните
постъпления нарастват номинално с 8,7 % (1 750,1 млн. лв.).
Приходите от преки данъци са в размер на 3 885,0 млн. лв. или 76,3 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо
същия период на предходната година нарастват с 310,4 млн. лева. (8,7 %).
Приходите от косвени данъци са в размер на 11 028,2 млн. лв., което е 78,7 % от разчетите за годината. Съпоставено с
данните към септември 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 643,4 млн. лв. (6,2 %). Постъпленията от ДДС са в
размер на 7 137,5 млн. лв. или 81,3 % от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с
523,2 млн. лв. (7,9 %). Размерът на невъзстановения ДДС към 30.09.2017 г. е 60,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат
на 3 724,9 млн. лв. (73,9 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 141,0 млн. лв. или 84,9 % от разчета за
годината.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 815,6 млн. лв. или 82,3 %
изпълнение на годишните разчети.
Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 6 127,6 млн. лв., което представлява 77,2 % от разчетените за
годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално
с 14,2 % (760,9 млн. лева).
Неданъчните приходи са в размер на 3 245,2 млн. лв., което представлява 68,2 % изпълнение на годишните разчети.
Приходите от помощи са в размер на 1 049,8 млн. лв. или 39,7 % от планираните за годината.
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2017 г. възлизат на 23 730,5 млн.
лв., което е 64,5 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 22
289,6 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец септември 2016 г. е основно поради по-високия размер
на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016
г., новото им увеличение от юли 2017 г., както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради
ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за
лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 година.
Нелихвените разходи са в размер на 22 327,3 млн. лв., което представлява 64,6 % от годишните разчети. Текущите
нелихвени разходи към септември 2017 г. са в размер на 20 951,7 млн. лв. (73,9 % от разчета за годината), капиталовите
разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 375,6 млн. лв. (22,2 % от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.).
Лихвените плащания са в размер на 726,6 млн. лв. или 87,9 % от планираните за 2017 година.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2017 г. от централния бюджет възлиза на
676,6 млн. лв.
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БНТ
√ Менда Стоянова: Очакваме ръст на БВП с четири процента през следващата година
Очаква се 100 млрд. БВП тази година и около 105 млрд. през следващата. Това каза в "Денят започва" председателят на
Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова. В студиото на БНТ тя опроверга твърденията, които се появиха, че
правителството ще харчи без контрол няколко млрд. до края на годината и каза, че в рамките на три месеца ще бъдат
похарчени доста повече разходи, отколкото до момента са харчени.
Менда Стоянова заяви, че към момента изпълнението на разходите спрямо бюджета е към 72%, а на приходите е 85.5%.
Разходите, които остават да се изпълнят, са около 28%. За три месеца съвсем нормално тези пари могат да бъдат похарчени
в рамките на планирания по бюджета разход.", бяха думите ѝ.
Менда Стоянова, председател по Комисия по бюджет и финанси, депутат от ПГ ГЕРБ: Прогнозата на Министерството
на финансите е бюджетът да завърши балансирано около нулата. Беше планиран дефицит 1 ,4 млрд, но с увеличението
приходите, той ще бъде нулиран. Голямата част от разходите ще бъдат направени през последното тримесечие, когато
обикновено се разплащат инвестиционните проекти и се отчитат етапи. Всички тези разходи са предвидени в бюджета.
Който успее, ще ги направи, кой не, ще икономиса нещо,което ще намали дефицита. В никакъв случай не може да говорим
за раздаване на пари. В никакъв случай правителството не може да вземе решение да увеличава разходите просто така, а
не за сметка на едно перо за друго.
По темата за ръста на БВП тя каза , че сме доста над средното в европейските държави "Ако искаме България да настига
по доходите европейските държави, ръстът в икономиката трябва да идва от сектори, които носят висока добавена
стойност, които са обвързани с износа, новите технологии и продукти, които имат добра международна пазарна цена.
Няма как нискоефективни производства да генерират доходи на хората, които работят там.", заяви депутатът от ГЕРБ.
Относно ефекта след повишаване на разходи в отбрана,здравеопазване и сигурност тя каза, че в обществото има
консенсус, че здравеопазването е приоритет, от който зависи бъдещето. "Образованието и обхващането на всички деца и
получаването на базово образование с допълнителни квалификации е задължително.
В студиото на БНТ председателят на бюджетната комисия изрази мнение, че е голяма ролята на Министерство на
образованието, с което да гарантира повишаване качеството на образованието и изрази мнение, че тестове са направили
нашите деца да не могат да се изразяват и да не мислят. Менда Стоянова допълни още, че трябва да има структурна
реформа в начина, по който се предоставят социалните плащания.
В. Банкерь
√ Българският туризъм ще се дигитализира
Туризмът ще се дигитализира. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова при посещението си в Русенския
университет „Ангел Кънчев“, където поздрави студенти и преподаватели за настъпващия Ден на народните будители.
"Дигитализацията и въвеждането на новите технологии са сред основните приоритети на Министерството на туризма в
неговата рекламна и маркетингова политика. Ще промотираме страната ни по иновативен начин, който ще я направи поконкурентна и търсена като целогодишна дестинация", коментира Ангелкова.
Русенски студенти ще участват в първия дигитален корнер на българския щанд на световното туристическо изложение
WTM в Лондон този ноември. Там ще бъдат създавани и предлагани на посетителите 3D сувенири за български
туристически забележителности и атракции. Сред тях са дунавските крепости, Рилският манастир, Ивановските скални
църкви и много други.
Инициативата за дигиталния корнер е насочена към популяризирането на културно-историческото богатство на България.
Тя ще надгради създадената от министерството през 2016 г. единна платформа с мобилно приложение I Love Bulgaria,
която обединява всички елементи на туристическия сектор – забележителности, места за настаняване, заведения,
съпътстващи услуги и др. В нея са включени и 100-те национални туристически обекта. Със сканиране на QR кода на всеки
от тях освен информация ще се предоставя и виртуализация на 3D изображението му.
Investor.bg
√ Въвеждат се тримесечни винетки за леките автомобили от 1 януари 2018 г.
Определя се и нов срок за действие на годишните винетки – една година от датата на купуване
Въвежда се тримесечна винетка за леки автомобили под 3,5 тона от 1 януари 2018 г. Това е предвидено в проект на
постановление за изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната
инфраструктура по Закона за пътищата.
Документът е публикуван за публично обсъждане на портала за обществени консултации.
Цената на новата тримесечна винетка ще е 54 лв. Тя е определена от Института за икономически изследвания към
Българската академия на науките, която е направила специален анализ, както и оценка на приходите от винетни такси, по
поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура".
Определянето на цената на тримесечната винетка е осъществено на принципа на пропорционалност - цената на
тримесечната винетка да е по-висока от месечната и по-ниска от годишната при спазена пропорционалност за намаляваща
стойност с увеличаване срока на валидност. Това се налага от правилото колкото по-дълъг е периодът, толкова по-ниска
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да е заплащаната цена. Така получената референтна стойност за ден при тримесечна винетка е определена цената на
тримесечната винетка за леки автомобили в размер на 54 лв. или 28 евро.
Цените на останалите винетни стикери за леки автомобили се запазват. Годишната винетка за леки автомобили ще струва
97 лв., месечната - 30 лв., седмичната - 15 лв.
С промените се определя и нов срок за действие на годишните винетки – една година от датата на купуване, а не както
досега за календарна година, което ще важи за всички пътни превозни средства независимо от категорията и държавата
на регистрация.
√ За девет месеца печалбите на банките се свиват с над 18%
Необслужваните заеми в края на септември са 4,480 млрд. лева и заемат 5,88% от общата нетна стойност на
кредитите и авансите, показват данните на БНБ
През септември се наблюдава месечен растеж на активите и депозитите на банковата система в България, като намаляват
разходите за обезценка по кредити и вземания, показва анализът на Българската народна банка (БНБ).
Централната банка отчита намаляване на печалбите на банковата система за деветте месеца на тази година.
От началото на януари до 30 септември банките са спечелили 872 млн. лева, докато за същия период на 2016 г. печалбите
възлизаха на 1,073 млрд. лева. Изчисленията на Investor.bg показват, че това е спад с над 18%.
През третото тримесечие на 2017 г. нараства балансовото число на банковата система. Увеличават се главно паричните
салда при централни банки, другите депозити на виждане и кредитите и вземанията. Дълговите ценни книжа намаляват
поради падежа на облигации на българското правителство през юли, напомнят от финансовата институция, ръководена от
Димитър Радев.
Експертите на БНБ изчисляват, че в края на септември нарастват привлечените депозити, като същевременно се увеличават
и ликвидните активи, които възлизат на 30,9 млрд. лева. Най-голям дял в структурата им продължават да заемат паричните
средства и парични салда при БНБ – 53,6% (при 51,8% в края на юни).
Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, достига 37,61%.
Намаляват разходите за обезценка на заемите
Разходите за обезценка по кредити и вземания за деветте месеца на тази година достигат 537 млн. лева (при съответно
236 млн. лева към юни 2017 г. и 567 млн. лева към септември 2016 г.).
На годишна база спадът е близо 5,3%.
Общата сума на активите на банковата система нараства през третото тримесечие с 2,3% до 95,1 млрд. лева.
За същия период в позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане е отчетено
увеличение с 1,9 млрд. лева (10,7%), а делът ѝ в активите в края на септември 2017 г. достига 20,2% (18,6% в края на юни).
Балансовата сума на кредитите и авансите се увеличава с 1,3 млрд. лева (2,3%) и делът ѝ в активите възлиза на 61,9% (61,8%
в края на второто тримесечие).
Портфейлите с ценни книжа намаляват с 969 млн. лева (7,3%) до 12,4 млрд. лева, а делът им в баланса в края на
тримесечието е 13% (14,4% в края на юни).
Ръст на заемите
Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни
институции) нараства от юли – септември 2017 г. с 1% (553 млн. лева) до 56,1 млрд. лева.
Увеличение се наблюдава при кредитите за бизнеса (с 446 млн. лева, 1,3%) и за домакинства (с 249 млн. лева, 1,3%), като
нарастват както жилищните ипотечни заеми, така и потребителското кредитиране.
Намаление има при кредитите за други финансови предприятия (със 142 млн. лева, 5,9%), а при тези за сектор държавно
управление общият обем остава почти непроменен.
Намалява делът на лошите заеми
През третото тримесечие продължи тенденцията към намаляване на брутните необслужвани кредити и аванси в банковата
система, като към края на септември те възлизат на 9,305 млрд. лева, докато в края на юни бяха 9,462 млрд. лева. По
изчисления на Investor.bg спадът е с над 1,65%.
Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 11,45% (при 12,11% към юни).
Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (с приспадане на извършената за тази класификационна категория
присъща обезценка) спада до 4,480 млрд. лева, или до 5,88% от общата нетна стойност на кредитите и авансите.
Спестяванията растат
При депозитите в банковата система през тримесечието е отчетено нарастване с 2,8% до 81,4 млрд. лева в края на
септември.
Спестяванията на фирмите се увеличават със 7% (1,516 млрд. лева), на домакинства с 0,9% (448 млн. лева) и на други
финансови предприятия с 8,3% (282 млн. лева).
Намаляват депозитите на сектор държавно управление с 2,8% (54 млн. лева).
Общият размер на депозитите на кредитни институции се запазва.
Привлечените депозити от резиденти (местни лица) в края на тримесечието съставляват 90,8% от общите депозити с
основен принос на ресурса от домакинства.
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 12,3 млрд. лева, като през третото
тримесечие се увеличава с 2,4% (286 млн. лева) поради нарастването на печалбата и на натрупания друг всеобхватен
доход.
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Dnes.dir.bg
√ КЕВР препоръча тецовете да минат на газ
Най-добрият вариант за въглищните ни централи, които има опасност да бъдат затворени заради новите европейски
екоизисквания, е те да преминат към работа с газ.
Това каза председателят на енергийния регулатор Иван Иванов, цитиран от БНР.
Практика, която се съчетава с факта, че България буквално в рамките на следващите няколко години ще има алтернативни
доставчици на природен газ от южно направление, не само по посока на ТАНАП-ТАП и интерконектор Комитини-Стара
Загора, ще имаме и от терминал за регазификация в Александруполис.
С други думи, ние ще имаме доставки на природен газ и конкурентен пазар на природен газ в страната, каза Иванов.
С новите изисквания на ЕК се определят нови технологии, които могат да редуцират вредните емисии, изхвърляни в
околната среда – серен диоксид, азотни оксиди, живак.
Прилагането на новите изисквания ще струва милиарди, като това неминуемо ще доведе до повишаване на цената на
енергията.
Според Иванов до 2035 година България няма нужда от нови големи енергийни мощности. Ако има нови мощности, те
трябва да бъдат само заместващи на действащите понастоящем мощности.
Иванов припомни, че до 31 януари 2018 г. е срокът, в който големите термични централи от Маришкия басейн трябва да
предоставят на Европейската комисия своите заявления за постигане на дерогация.
"До голяма степен бъдещето в следващите 10 години на българските енергопроизводствени мощности ще зависи от
решението по повод на тези искания за дерогация", добави Иванов. Той е оптимист, че големите термични централи ще
получат дерогация от ЕК.
По думите му ЕК ще се съобрази, че това решение има важно социално-икономическо значение за една голяма част от
населението на България.
Шефът на КЕВР добави, че след като Еврокомисията излезе с окончателното решение по този въпрос, страната ни трябва
да изготви енергийна стратегия.
Иванов напомни, че след четири години енергийният регулатор ще престане да регулира цените на електроенергията,
защото постепенно регулираният пазар ще приключи.
"По препоръката на Европейския съюз това трябва да се случи до 2021 година", уточни председателят на регулатора.
По думите му след 2021 г. КЕВР ще определя единствено тарифите заради естествения монопол на електропреносната и
електроразпределителната мрежа, както и добавката "Задължение към обществото", която постепенно ще намалява и
постепенно ще отпадне.
Председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев заяви, че световната енергетика е на кръстопът, от
който тръгват много пътища. Затова е много трудно да се направи прогноза какъв ще бъде енергийният микс до 2050
година, още по-малко - какъв ще бъде правилният енергиен микс за всяка страна.
По мнението на Добрев принципът, който трябва да се следва, е да се даде възможност на конкуренцията на пазара.
"Ако вземем решение на принципа на либерализацията, това ще е правилното решение", заключи Делян Добрев.
Econ.bg
√ Ипотечните кредити в левове стават по-изгодни от тези в евро
Близо две трети от отпусканите ипотечни заеми са в националната валута
Жилищните кредити в лева стават по-изгодни от кредитирането в евро. Тенденцията се установява категорично на пазара,
според проучване на анализаторите от финансовия портал “Моите пари“.
Близо две трети от отпусканите ипотечни заеми са в националната валута, коментира за “Хоризонт“, финансовият
анализатор Иван Стайков.
"С отминаването на финансовата криза всяка година лека-полека, постепенно, лихвените нива по левовите кредити се
понижаваха по-бързо, отколкото се понижаваха евровите лихви. И поради тази причина се достигна до момента, в който
и сега наблюдаваме - кредити в лева и в евро да бъда с приблизателно еднакви лихвени нива. Има банки, при които и за
левове, и за еврови кредити лихвите са еднакви, отделно има и случаи, в които един левов кредит, дори и с малко, но все
пак е по-изгоден от един евров кредит", посочи Стайков.
В. Земя
√ Над 21 млн. лева преходна национална помощ е преведена на животновъдите
Държавен фонд „Земеделие“ преведе първия транш от 21 331 850 лева на 5 385 животновъди, заявили подпомагане по
Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за Кампания 2017. Ставката за
плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема е определена със Заповед на № РД
09–841 от 24.10.2017 г. на министъра на земеделието и храните Румен Порожанов. За глава говедо животновъдите
получиха по 94,76 лв., а тези, които отглеждат биволи – по 165,71 лв.
Право на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат
земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28
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февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в
стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.
Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013
г. Максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални
доплащания за 2013-та. През 2017 г. финансовият пакет за всяка от схемите за преходна национална помощ може да
достигне максимум 65% от пакета на съответната схема за национални доплащания, прилагана през 2013 г.
Fermer.bg
√ Директните плащания стимулират младите земеделци
Според пчеларите, по-строгото им разпределение трябва да бъде държавен приоритет
Ако директните плащания не бъдат прилагани, не виждам как може да се стимулират изобщо младите фермери, разказаха
пчелари за Фермер.БГ.
„Младите стоят между чука и наковалнята, защото търпят лишения, а не е като да не сме квалифицирани и образовани. Не
смятам, че е достойно един човек да бъде пренебрегван само защото е избрал някакво алтернативно поле на развитие.
Тази година, като слушам отзивите, има недостиг и няма да има финансиране по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка
11 „Биологично земеделие“. Това ли е политиката на амбициране на младите?“, коментират от бранша.
Безспорно е, че директните плащания са важен инструмент, а според пчеларите, по-строгото им разпределение трябва да
бъде държавен приоритет.
„Подготвят ни от по-далеко за бъдеще без субсидии. Директните плащания са много важен инструмент, предвид на
тежката ситуация, в която се намира сектора. Естествено, по-строгото им разпределение трябва да бъде приоритет. Трябва
да се намали и таванът на плащанията, който в момента е твърде много. По-големите земеделци могат да се приемат
спокойно за местни феодали, с оглед на натрупания капитал“.
Вчера пчелари от цялата страна се бяха събрали на протест пред Министерството на земеделието, храните и горите.
Тяхното искане е за промяна в нормативната уредба и най-вече промяна в Наредба №1 от 2013 г., в която е записано, че
пчеларите в преход от конвенционално към биологично пчеларство, трябва да се сертифицират за една година.
„Въпреки протестите все още си чакаме парите още по миналата кампания. Това е недопустимо, при положение, че от
декември започват да изплащат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за кампания 2017. Тотално забравени сме.
Дори уведомителни писма не ни пращат, защото знаят, че нямат никакво правно основание да откажат миналогодишното
плащане. Ситуацията е патова“, допълват от сектора.
След среща на представители от бранша с МЗХГ, стана ясно, че агроведомството ще направи анализ и ще потърси
възможности за осигуряване на финансов ресурс за отпускане на държавна помощ de minimis за пчеларите. Двете страни
са се разбрали до средата на другата седмица да се проведе нова среща.
Money.bg
√ Петролът се задържа близо до двугодишния връх
Цeнaтa нa пeтpoлa oт copтa Бpeнт ce зaдъpжa виcoĸo в cpядa, близo дo двyгoдишния вpъx. Taзи cyтpин фючъpcитe ce
тъpгyвaxa зa oĸoлo 61.15 дoлapa зa бapeл, пoвишeниe oт 0.34% или 21 цeнтa oт вчepa.
Aмepиĸaнcĸият eĸвивaлeнт Wеѕt Техаѕ Іntеrmеdіаtе (ТWІ) cъщo пoĸaчи цeнaтa cи, ĸaтo cyтpинтa ce тъpгyвaшe зa 54.65
дoлapa зa бapeлa - пoвишeниe oт 27 цeнтa или 0.5%. И двaтa copтa пoвишaвaт цeнaтa cи c пo нaд 30 пpoцeнтa зa нaй-ниcĸитe
cи cтoйнocти пpeз юни.
Цeнитe ocтaвaт виcoĸи, cлeд ĸaтo cтpaнитe oт OΠEK, ĸaĸтo и Pycия, зaпoчнaxa дa изпълнявaт пo-cтpиĸтнo cпopaзyмeниeтo
зa нaмaлявaнe нa дoбивa. Имeннo нивa oт oĸoлo 60 дoлapa зa бapeл бe цeлтa нa ĸapтeлa и пo-cпeциaлнo нa Cayдитcĸa
Apaбия.
Πpeз oĸтoмвpи дoбивът нa cтpaнитe oт OΠEK нaмaля c 80 000 бapeлa днeвнo дo oбщo 32.78 милиoнa бapeлa. Taĸa cтpaнитe
изпълнявaт cпopaзyмeниeтo нa 92%, пoвишeниe oт ceптeмвpийcĸитe 86 пpoцeнтa. Pycия cъщo нaмaли дoбивa c oĸoлo 300
000 бapeлa днeвнo пoд нивaтa oт минaлaтa гoдинa, ĸoгaтo тe бяxa 11.247 милиoнa бapeлa.
Дaнни oт тъpгoвиятa пoĸaзвaт изпpeвapвaщo пpeдлaгaнeтo тъpceнe пpeз пocлeднитe тpимeceчия, ĸoeтo дoвeдe дo
нaмaлявaнe нa peзepвитe.
Ha тoзи eтaп пeтpoлнитe ĸoтиpoвĸи ce пoддъpжaт нa oтнocитeлнo виcoĸи нивa зapaди пepcпeĸтивaтa cпopaзyмeниeтo зa
cъĸpaщaвaнe нa дoбивa мeждy OΠEK и cтpaни извън ĸapтeлa дa ce пpoдължи дo ĸpaя нa 2018 гoдинa. B тoзи дyx ce изĸaзвaт
нaй-гoлeмитe пpoизвoдитeли и изнocитeли нa cypoвинaтa - Cayдитcĸa Apaбия и Pycия.
Cлeдвaщoтo зaceдaниe нa OΠEK, нa ĸoeтo щe ce oбcъдят peзyлтaтитe oт пaĸтa зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa и пoнaтaтъшнaтa
пoлитиĸa в тoвa oтнoшeниe e нa 30 нoeмвpи във Bиeнa.
Profit.bg
√ Азиатските акции поскъпнаха до 10-годишен връх
Азиатските акции поскъпнаха до 10-годишен връх на фона на солидния икономически растеж в световен мащаб. В същото
време цените на петрола продължиха ръста си вследствие на очакванията, че големите производители ще запазят
ограниченията си в производството.
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Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.6%, като ръстът се оглавяваше от 1.1% повишение в Южна Корея.
Японският индекс Nikkei добави 1.4%.
През миналото тримесечие икономическият растеж на Южна Корея се е ускорил до най-бързите си темпове от седем
години насам, докато този в Тайван е най-голям за последните 2.5 години.
Предварителните данни за БВП за САЩ за периода юли-септември също показаха ръст от 3.0%, което е доста над средното
ниво от малко над 2.0% от финансовата криза през 2008-09 насам.
Трите основни индекса на Уолстройт записаха повишения вчера, завършвайки октомври с най-големия си месечен ръст от
февруари насам.
Инвеститорите се фокусират върху напредъка на даъчните реформи на администрацията на Доналд Тръмп, както и върху
изявлението на президента за назначаването на нов председател на Федералния резерв, което се очаква в четвъртък.
Решението на Тръмп за избор на нов председател засенчва двудневната среща на Фед, която започна вчера и на която се
очаква централната банка да остави лихвите без промяна.
Тръмп вероятно ще избере Джером Пауъл, които предпочита политика на по-ниски лихви, което е считано за положително
за капиталовия пазар, според източници на Reuters.
Очакванията, че Пауъл ще оглави Фед, помогнаха за понижаването на лихвите по щатските държавни облигации и
обезценяването на долара през тази седмица.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бе на ниво от
94.66 пункта, след като миналата седмица достигна тримесечен връх от 95.15 пункта.
Еврото остана почти без промяна на ниво от 1.1635 спрямо долара, но се търгува близо до тримесечното дъно от 1.1574,
достигнато в петък.
Доларът се разменяше срещу 113.86 йени и бележи лек ръст за деня, отстъпвайки обаче от достигнатия в петък връх от
114.45 йени.
Новозеландският долар скочи с 0.7% до 0.6897 щатски долара, след като нивото на безработицата в САЩ се понижи с
повече от очакваното до деветгодишно дъно от 4.6%.
Биткойнът поскъпна до ново рекордно ниво вчера, след като CME Group Inc, най-големият борсов оператор на деривативни
инструменти обяви в света, че ще пусне фючърси на криптовалутата по-късно през годината, което ще е сериозна стъпка
на биткойн към легитимност.
За последно биткойнът се търгуваше срещу 6 395.52 долара, губейки 0.6%, след като вчера достигна 6 449.78 долара.
Цените на петрола продължиха ръста си, който започна в началото на октомври, и който до голяма степен се дължи на
очакванията, че страните производителки на петрол ще се споразуменият за продължаване на ограниченията в
производството в края на този месец.
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха до двегодишен връх от 61.41 долара за барел вчера и бяха на ниво от
61.16 долара в ранната търговия в Азия днес, нараствайки с 0.4%.
Фючърсите на щатския лек суров петрол се задържаха на ниво от 54.87 долара за барел, близо до осеммесечния си връх
от 54.85 долара за барел, достигнати във вторник.
Спредът между двата контракта достигна 6.99 долара във вторник, като това е най-високото му ниво от повече от две
години.
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