Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Какво да се промени за МСП?
Малките и средни предприятия (МСП) произвеждат около 70% от БВП на страната и дават работа на 75% от заетите.
Потенциалът на малкия бизнес за осигуряване на растеж и заетост обаче е сериозно възпрепятстван от тежките
административни и бюрократични процедури и недостига на човешки ресурси, по думите на председателя на АИКБ Васил
Велев.
Основните предложения на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), координирани с АИКБ, са свързани с:
промяна на дефиницията за МСП, на основа на която компаниите получават достъп до финансиране от европейските
фондове, до по-евтини кредити и редица административни облекчения; въвеждане законово на задължение – както в ЕС,
така и в България, за спазване на принципите „мисли първо за малките“, „само веднъж“ и на мълчаливото съгласие, както
и провеждане тест за пригодност към нуждите на МСП на всички законодателни промени.
ЕИСК и АИКБ настояват Европейската комисия, в рамките на започналата процедура по оценка на дефиницията за МСП, да
даде възможност на МСП да избират на кои две от трите изисквания – брой заети, оборот или балансово число, да
отговорят, вместо налагането на критерия "брой на заетия персонал" като водещ. Призовават също за опростяване на
правилата за държавна помощ, за преоценка и промяна на ограниченията за свързаност, за актуализиране на праговете за
микро, малко и средно предприятие, тъй като те не са променяни през последните 20 години.
Позициите на ЕИСК и АИКБ бяха подкрепени и от бившия председател на ЕИСК г-н Димитрис Димитриадис, който подчерта,
че МСП в ЕС наброяват почти 23 милиона и осигуряват работа на 67 % от работниците и служителите в Съюза. „За периода
2007 – 2013 г. помощта за МСП по линия на ЕФРР възлиза на приблизително 47,5 милиарда евро. Съпоставката между
броя на бенефициерите - 246 000 МСП и общия брой на предприятията - 18.5 милиона към онзи момент ясно сочи, че ЕС
не е успял да подпомогне тази много важна категория предприятия“, подчерта той. Експертът коментира, че повече от
европейските средства за МСП се ползват на Север в страните от ЕС, а не на Юг.
Заместник министър-председателят на Република България Валери Симеонов припомни, че правителството още в първия
месец от своята работа е подкрепило малкия и среден бизнес с промените в Закона за трудовата миграция. Тази мярка е
позволила внос на 4 000 души работна ръка от чужбина, което е осигурило най-успешният летен туристически сезон от
години насам. С предстоящите промени в Закона за МВР ще се облекчи режимът за „Синя карта”, а с това и достъпът до
трудовия пазар в страната на високо квалифицирани кадри. Правителството работи и по промени в Закона за българското
гражданство, които също ще допринесат за осигуряване на работна ръка за бизнеса у нас. Успешно се изпълнява програма
за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.
Деница Беркхоф, Ръководител на Групата за управление на риска в Европейския инвестиционен фонд, поясни, че със
собствени 930 млн. евро финасовата институция е привлякла допълнително 2.4 млрд. евро за подпомагане на МСП. През
последните 5 години около 15 000 МСП от България са ползвали такова финансиране. За парите от програма „Юнкер” за
подпомагане на МСП България е на второ място по локация след Естония според Брутния вътрешен продукт на страната.
За по-амбициозен Акт за малкия бизнес в Европа (SBA) се обявиха от Националното сдружение на малкия и среден бизнес,
член на АИКБ. Според председателя на сдружението г-жа Негулова, МСП у нас се нуждаят от това SBA да бъде приложен с
правно обвързващ документ, да се приеме точна „пътна карта” със срокове, средства и финансиране, заедно с мерки за
проследяване и оценка на напредъка по прилагането й.
Конкретните препоръки на форума са свързани и с необходимостта за свеждане до минимум на административната тежест
и за прекратяване на практиката страните – членки да налагат допълнителни регулации и тежести, когато транспонират на
национално равнище европейското законодателство. Беше подчертана важната роля на работодателските организации за
структурирано представяне на възможни мерки и решения за стимулиране на МСП и за развитие на предприемачеството.
Друга много сериозна трудност, която изпитват МСП – за разлика от големите предприятия – е свързана с достъпа до нови
пазари. МСП срещат редица трудности при осъществяването на сътрудничество с по-големи предприятия като част от
тяхната верига за създаване на стойност, при включването в конкурентоспособни клъстери, при достъпа до механизми и
инструменти за подкрепа, при наемането и задържането на персонал. Политиките на ЕС за МСП следва да посветят повече
усилия за информирането на МСП – и по-специално – на най-уязвимите подгрупи сред тях, като едноличните дружества и
микропредприятията, традиционните предприятия с нисък потенциал за иновации, предприятията от отдалечени региони
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и др. – за наличната подкрепа. Основните мрежи за подкрепа следва да се поддържат и популяризират, както и да бъдат
направени по-леснодостъпни и по-разбираеми за МСП.
Investor.bg
√ Бизнесът настоява индустриалните зони и паркове да се регламентират в ЗУТ
Организации ще подготвят предложения за законови промени в основния строителен закон
Индустриалните паркове и зони трябва да намерят място в Закона за устройството на територията (ЗУТ). Около това искане
се обединяват Националната компания „Индустриални зони“ (НКИЗ) и четирите национално представени работодателски
организации, съобщават от компанията.
Вчера се е състояла среща между изпълнителния директор на НКИЗ Антоанета Барес, зам.-председателя на Българска
стопанска камара (БСК) Камен Колев, зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Никола Зикатанов, парламентарния секретар на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
Румяна Георгиева и Михаела Михайлова, юрисконсулт в Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
Функциите на индустриалните зони и паркове трябва да бъдат законово дефинирани и регламентирани, смятат
представителите на компанията и бизнес асоциациите.
Според Антоанета Барес в законодателството трябва да се въведе понятието „затворени разпределителни системи“.
Тя посочи, че е логично инвеститорите да контактуват само с едно дружество – чиято е собствеността на терените, което
да влезе в ролята на единен посредник с отделните доставчици на услуги (поддръжка на инфраструктура, ВиК,
електрическа мрежа, поддръжка на улично осветление и др.).
На срещата е договорено НКИЗ да изготви проект на предложения за законови промени в ЗУТ, обосновка към тях и
примери за аналогични законови текстове от други държави. Пакетът ще бъде изпратен до работодателските организации
за разглеждане и дебат в техните управителни съвети.
След постигане на принципна единна постановка компанията и организациите ще предприемат стъпки за промяна на
закона, посочва се в съобщението на НКИЗ.
На срещата са обсъдени и проблеми, свързани със Закона за обществените поръчки. Необосновани и икономически
нелогични обжалвания често водят до забавяне на изпълнението на мащабни инвестиционни проекти дори с години.
Бизнес съветът се обедини около мнението, че оптимално процедурните срокове за разглеждане на обжалванията от
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) е добре да се сведат съответно до 1
и 3 месеца.

Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ Безработица бележи рекорден спад до 6,3%
Рекорди на пазара на труда през 2017 отчита Министерство на икономиката.
През второто тримесечие на годината коефициентът на заетост е 71,1%, а броят на заетите достига почти 3,2 милиона души.
Страната ни е в топ 5 по икономически растеж в страните от ЕС. Освен това България е в топ 3 на страните членки на ЕС с
най-ниска задлъжнялост и се нарежда по този параграф веднага след Естония и Люксембург.
Икономическото ведомство отчита, че коефициентът на безработица е спаднал до 6,3% през второто тримесечие на 2017
година. Малко над 200 000 са безработните. Очакванията на екипа на МИ е броят на безработните до края на годината да
намалее още.
Основните индикатори на икономиката ни дават основание за добри перспективи за развитие. Очаква се икономиката ни
да продължи да се подобрява и БВП да нарасне с около 4% през тази година. По отношение на социално-икономическата
обстановка се наблюдават също така положителни тенденции, като увеличаване на заетостта и на средната работна
заплата.
През първото и второто тримесечие на 2017 ръстът на БВП на годишна база е по 3,7%. Равнището на регистрираната
безработица през септември 2017 е 6,5%. През второто тримесечие на годината средната месечна заплата нараства с 9,9%
спрямо същия период на 2016.
През периода януари-август износът се увеличава с 12,9%, а внос с 16,2% на годишна база. Средното нарастване на общото
промишлено производство на годишна база е 4,7%, а в преработващата промишленост-6,5%. Освен това брутната
добавена стойност се увеличава с 3,7%.
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БНТ
√ Бизнесът чака облекчаване на процедурата за наемане на кадри от трети страни
У нас има недостиг на машинни и строителни инженери и бизнесът чака облекчаване на процедурата за наемане на чужди
граждани. Около това становище се обединиха участниците в конференция на тема "Образование, трудов пазар и бизнес"
в Русе. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков обясни, че в момента се правят законодателни промени
за да се облечи режима за издаване на т. нар. "синя карта" - разрешение за пребиваване и работа у нас на граждани от
трети страни. Според него, специалностите в университетите трябва да бъдат съобразени с бъдещите нужди на пазара на
труда за период от 15-20 години.
В страната ни има проблем с висококвалифицираната работна ръка, заяви министър Бисер Петков и за краткосрочното му
решаване се търсят специалисти от българските общности зад граница.
Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Такава потребности има по отношение на други технически
специалности-съответно остра нужда от инженери, не само машинни, но и строителни.
Детелина Петрова е управител на силистренска фирма за производство на инсталации селското стопанство. Изнасят
машините си в Русия и Украйна. Има опит с наемането на кадри от чужбина и смята, че час по-скоро трябва да се улесни
процедурата.
Детелина Петрова - управител на фирма за производство на инсталации за зърнобази: От Украйна искахме да наемем
момчета, тъй като искахме да развиваме този пазар. Стана доста необходимо момчетата, които изпращаме там, на
монтажи и изобщо да обслужват нашите инсталации, да знаят украински.
Тромавите процедури за наемане на работна ръка у нас пречат на бизнеса.
Детелина Петрова - управител на фирма за производство на инсталации за зърнобази: Момчетата, за наше щастие, имаха
и български корени и по-бързо си взеха българско гражданство, отколкото ние да успеем да докараме до край тази
процедура.
За да не се случва така и бизнесът да изпуска квалифицирани кадри, процедурите ще са по-бързи, каза министър Петков.
Ще отпадне и задължението чужденецът да напуска страната след като изтече срокът му на пребиваване, за да
кандидатства отново.
НАПОО
√ Европейската комисия публикува “Мониторинг на образованието и обучението за 2017 година за България”
В него са представени най-актуалните количествени и качествени данни, както и са оценени основните нови и
съществуващи мерки на политиките в сферата на образованието.
Докладът акцентира върху новостите, въведени от средата на 2016 г. нататък. Той допълва други източници на
информация, които предоставят описание на националната система за образование и обучение.
Целият докла на ЕК може да четете тук.
Investor.bg
√ Догодина ще се открият процедури за около 207 млн. евро по ОПИК
В края на 2018 г. Министерството на икономиката ще обяви процедура за стимулиране на внедряване на иновации
През 2018 г. по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще се открият процедури за около 207
млн. евро. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев.
„До края на годината предстои стартиране на мярка за повишаване на ресурсната ефективност на малките и средните
предприятия. Все още дискутираме и "изчистваме" процедурата за насърчаване на предприемачеството за стартиращите
компании, като се търси пресечна точка между желанията на бизнеса с идеята да се покрият всички сектори“, посочи
заместник-министърът, цитиран от БТА.
Той информира още, че предстои да стартират две ваучерни схеми по оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност", като изрази надежда те да са готови до края на годината.
Едната от тях ще насърчи малките и средните фирми при използването на високотехнологични решения, като ваучерната
схема е с лимит от 20 до 50 000 лева.
„Подкрепа ще има за проекти, свързани с разработването на интернет страници, платформи за е-търговия и др. Тази схема
ще е с първоначален бюджет 5 млн. лева, ако е жизнеспособна, може занапред да бъде увеличена“, отбеляза Манолев.
Втората ваучерна схема, която вече е финализирана, е насочена в подкрепа на компании за покриване на разходи до 50
000 лева по подготовката за излизане на фондовата борса.
Манолев информира, че към днешната дата по програмата са изплатени над половин милиард лева, което е над 20% от
общия ѝ бюджет. Сключени са 1461 договора за 1,320 млрд. лева. Обявените процедури са на стойност 1,570 млрд. лева,
или 63% от целия бюджет на програмата, което я прави една от най-добре работещите.
Заместник-министър Манолев заяви, че към момента няма опасност да бъдат загубени средства по програмата.
Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на
икономиката потвърди, че към края на 2018 г. няма да има риск от неизпълнение на междинните цели на програмата.
По думите на зам.-министър Манолев голяма част от активния бизнес е ползвал средства по програмата и обяви, че целта
е ОПИК да разшири обхвата си с идеята да се привлекат и фирми, които досега не са ползвали средства по нея.
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„Амбицирани сме да създадем механизми за по-лесно достигане до средствата и да се улесни кандидатстването в синхрон
с правителствената политика по намаляване на административна тежест, без да се създават предпоставки за злоупотреба
с програмата, изтъкна още заместник-министърът.
Според Калин Маринов, заместник-главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
в Министерство на икономиката, в края на 2018 г. е предвидено обявяването на процедура за стимулиране на внедряване
на иновации.
В средата на следващата година ще бъде обявена и нова процедура за подкрепа на развитието на иновационни клъстери
и процедурата "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" с бюджет от близо 80 млн. евро.
Той напомни, че при предишния програмен период се е финансирало предимно изграждането на инфраструктура и
закупуването на оборудване на проекта "София тех парк", но се надява в следващото проектопредложение да има поразлична концепция, насочена към финансиране на дейности, които да доведат до по-голяма жизненост на научнотехнологичния парк, а не толкова до изграждане на инфраструктура, въпреки че в новия програмен период също ще има
средства да оборудване.
„Друга процедура ще е за подкрепа и насърчаване на сътрудничеството на бизнеса с научните организации, като тя е
планирана за 2019 - 2020 г. и това ще са последните години, в които би следвало да се обявяват процедури по програмата,
защото разходите ще са валидни до 2023 г.“, уточни Маринов.
√ Сандански, Кресна и Струмяни ще ползват нови инсталации за рециклиране
Тръгва първият проект за обработка на отпадъци по програма Околна среда 2014-2020
Първият договор за обработка на отпадъци по програма „Околна среда“ 2014-2020 бе подписан от министъра на околната
среда и водите Нено Димов и кметовете на Сандански – Кирил Котев, на Кресна – Николай Георгиев и на Струмяни – Емил
Илиев.
По проекта ще бъдат изградени две инсталации за обработка на отпадъци. Едната е компостираща за разделно събрани
зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2623 тона годишно, а втората - за предварително третиране на смесено
събрани битови отпадъци с годишен капацитет 10 430 тона, съобщи екоминистерството.
Целта е до 2020 г. да се ограничи до 35% количеството на депонираните биоразградими отпадъци в сравнение с 1995 г.
До края на 2020 г. делът на рециклираните битови отпадъци трябва да нарасне до не по-малко от 50%, припомни Нено
Димов.
Съоръженията ще бъдат в административните граници на община Сандански и обхващат Сандански, Кресна и Струмяни.
Компостиращата инсталация ще обслужва над 43 хил. жители, а инсталацията за предварително третиране - над 47 хил.
жители.
Общият размер на инвестицията е над 9,3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ за над 7 млн. лв. е осигурена от
програма „Околна среда“. Периодът за физическо приключване на дейностите по проекта е 27 месеца.
Припомняме, че заради работещите все още в страната стари сметища Европейската комисия предприе наказателна
процедура срещу България.
Преди месец Нено Димов заяви, че от 113-те депа, включени в наказателната процедура за несъответствие с европейските
правила, 96 са вече закрити. Той смята, че останалите 17 стари сметища ще бъдат затворени до 31 декември 2017 г.
В. Стандарт
√ Икономисти: Махнете данъка върху лихвите
Намаляване на основни данъци и осигуровки, оптимизиране на публичните разходи и повече избор в осигурителните
системи, предолжиха от Института за пазарна икономика (ИПИ) като представиха своя Алтернативен бюджет 2018 г.
Икономистите предлагат премахването на неефективни данъци като тези върху дивидентите, лихвите, застрахователните
премии и премахването на данъчни преференции като намалената ставка на ДДС за туризма.
Приемане на бюджет 2018 г. с излишък е най-логичната политика предвид развитието на икономиката, смятат от ИПИ.
През последните две годни страната има висок икономически растеж, а перспективата за следващите 3 години е
развитието на икономиката да запази настоящите темпове. "Oт икономическагледна точна няма обяснение за политиката
на бюджетен дефицит, която ще продължи и през следващите поне две години", каза икономистът Десислава Николова.
ИПИ предлага бюджетен излишък от 1,1% от БВП, а МФ - дефицит от 1%. Приходите в държавния бюджет през 2018 г. могат
да са 36,9 млрд. лв., или 35% от БВП, при заложени в проекта на МФ приходи от 38,2 млрд. лв., което е 36,2% от БВП, казаха
икономистите.
Фокус на Алтернативния бюджет е образователната реформа. Трябва да се създадат стимули за привличане на млади и
амбициозни учители и реално да се въведе дуалното образование, смятат от ИПИ.
EconomyNews.bg
√ Рекордна продажба на винетки
Броят на продадените винетни стикери тази година надвишава продадените за цялата 2016-та, считана за рекордна в това
отношение. Продадени са над 6 млн. 608 хиляди стикера от различните видове и за различните категории превозни
средства.
Най-много са постъпленията от винетки за леки автомобили - 234 млн. лв. Към края на септември най-предпочитани от
шофьорите са годишните винетки. Продадени са над 1 млн. и 900 хиляди бр. за около 185 млн. лв. На второ място по
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търсене са седмичните винетки. От тях досега са закупени близо 2 млн. и 300 хиляди броя за над 34 млн. лв. Продадените
месечни винетки са близо 495 хил. на стойност почти 15 млн. лв. На дирекциите „Социално подпомагане“ пътната агенция
е предоставила безплатно 222 хил. винетки за леки автомобили за над 21 млн. лв.
Приходите от продажбата на винетки за тежкотоварни камиони са над 89 млн. лв. От шофьорите на тежкотоварни превозни
средства най-предпочитана е дневната винетка. Продадени са 1 380 962 бр. за близо 29 млн. лв. Следващи по търсене са
месечна, седмична и годишна винетка.
Finance.bg
√ Инвестициите и потреблението у нас обсъдиха Борисов и ръководители на ЕБВР
Ръстът на българската икономика, инвестициите и потреблението, които са отчетени в последния анализ на банката бяха
отбелязани от вицепрезидента на ЕБВР Пиер Хайлброн по време на среща с премиера Бойко Борисов.
Премиерът Борисов изтъкна, че страната ни е предвидим партньор, който залага на фискалната дисциплина. Основните
инвестиции са в сектори, които генерират растеж, като образование и инфраструктура.
Политиката на правителството е насочена към подобряване на бизнес средата чрез реформа на административното
обслужване, поддържане на ниски данъци и борба с данъчните измами и контрабандата, уточни Борисов.
Перспективите за европейска интеграция на Западните Балкани бяха обсъдени от нашия премиер и вицепрезидента на
ЕБВР. По мнението на Борисов, с проекти в областта на инфраструктурата и особено газовата, транспортната и цифровата
свързаност Западните Балкани ще се приближат осезаемо към европейските си съседи.
През октомври тази година президентът на ЕБВР Сър Сума Чакрабарти покани премиера Борисов заедно да открият
Срещата на върха за инвестиции в Западните Балкани. Тя се организира от Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР) през февруари 2018 г. в Лондон.
На срещата присъстваха вицепремиерът Томислав Дончев, както и Шарлът Ру, управляващ директор на ЕБВР за Централна
и Югоизточна Европа и Лариса Манастърли, директор за България на банката.
Dnes.dir.bg
√ Отпада давността на престъпления при приватизацията?
ГЕРБ ще предложи промени в Конституцията, за да отпадне давността на престъпления при приватизацията.
Това съобщи на пресконференция председателят на Комисията по правни въпроси в парламента Данаил Кирилов от ГЕРБ.
В член 31 ще бъде създадена нова алинея 8, която казва, че не се погасява по давност наказателно преследване и
изпълнението на наказанието за тежки престъпления, извършени при или по повод на приватизацията в периода 1992 2017 г., разясни той.
В алинея 7 се казва, че не се погасяват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието за
престъпления против мира и човечеството.
За промени в Kонституцията по отношение на давността на приватизационни престъпления по-рано днес се обявиха и от
ДПС.
Крайният срок е фиксиран на 2017 година, защото към момента има около 20 нераздържавени държавни търговски
дружества и те са в забранителния списък, обясни Кирилов, цитиран от БТА.
Няма да бъде създаван специален орган, извън тези в Конституцията - съд и прокуратура, разясни депутатът от ГЕРБ.
Той подчерта, че не става въпрос за разваляне на приватизационни договори, а за наказания на виновните за неизгодни
сделки лица.
Юридическият екип на управляващите е обмислял пет варианта, свързани с давността на престъпленията при
приватизацията като сред тях са били и поправки в Наказателния кодекс.
В крайна сметка промените в Конституцията са най-правилното решение по думите на Кирилов и най-добрият начин да се
види как е била разпределено огромно държавно и общинско имущество за споменатия период.
ГЕРБ вече имали подкрепата на Обединените патриотите, на ДПС, а "Воля" неведнъж е заявявала подкрепа за подобни
стъпки, обобщи председателят на правната комисия.
За да бъде внесено предложението в Народното събрание, са необходими 60 подписа, а за да мине в пленарна зала - 180
гласа.
ГЕРБ ще търси възможно най-широка подкрепа, включително и от БСП.
Очакваме и "златният пръст" на Корнелия Нинова да се подпише, коментира Десислава Атанасова.
"Парадоксално ще е, когато БСП се опитва да се пребори с паралелната държава, дали ще се пребори със съвестта на
Корнелия Нинова и ще се подпише", добави още тя.
Тъй като през 1997 г. МС и Министерството на търговията и туризма тогава основно се е занимавало с приватизация,
основният приватизатор Корнелия Нинова фигурира в две заповеди на министъра на търговията и туризма тогава – едната
е от юни 1997, в която заповед Нинова е визирана като нов член на съвета на директорите на външно търговско дружество.
А два месеца по-късно вече в заповедта отново на министъра Нинова влиза в съвета на директорите на друго дружество –
Техноимпекс ЕООД, каза Атанасова, цитирана от БГНЕС.
За това друго дружество сме говорили много. Нинова, освен, че е управител на Техноимпекс ЕООД, заменя и друг неин
партиен и в момента колега, г-н Спас Панчев, добави депутатката от ГЕРБ.
През месец май вече ексдепутатът Антон Тодоров заяви от името на ГЕРБ от парламентарната трибуна следното: "Г-жа
Корнелия Нинова каза, че БСП никога не е участвала в приватизация и не е участвала в това, което нарича "сдружения за
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кражби и грабежи”. А приватизирането на външно-търговското дружество "Техноимпекс”, което само в една столица –
Хараре, има активи за милион и половина? Тя, което приватизира с РМД за сумата от 70 хил. долара. Как ви се вижда? Това
участие ли е в бандитска приватизация?”.
Ако целта на предлаганите промени е само да се дискредитира някого, промените нямат смисъл, заяви по БНР Калоян
Паргов от левицата.
Dnes.bg
√ КЗП съветва потребителите: Не купувайте смартфон от всеки!
Проверявайте внимателно и разходите, свързани с устройството
При покупката на смартфони потребителите внимателно да проучват обектите и да избират оторизирани търговци,
посъветва председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов в студиото на Bloomberg
TV Bulgariа.
Маргаритов коментира данни от глобално проучване на изследователската компания Counterpoint Research, според което
хората сменят смартфоните си средно на 21 месеца.
По думите му офертите в социалните мрежи и електронните платформи на принципа на споделената икономика невинаги
дават гаранция за произхода и качеството на предлаганите устройства.
"Ако телефонът се закупи, включително и онлайн, от официални представители на съответните производители, тогава има
законова, много често и търговска гаранция. Тя дава на потребителя правото при дефект на устройството да предяви
претенция към търговеца и съответно той да има задължението да го ремонтира за своя сметка в едномесечен срок. А
когато това стане в първите шест месеца след закупуването, потребителят въобще не е необходимо да доказва причината
за дефекта", разясни Маргаритов.
По отношение на разходите шефът на КЗП препоръча хората да не си купуват нещо, което не им трябва. "Ако един телефон
е със свръхвъзможности, но те не са ни необходими, това би могло да доведе само до нежелани допълнителни разходи",
посочи той, като обърна внимание и на това да се преценява доколко офертата действително е изгодна.
"Понякога цената на устройството е много ниска, но това е съпровождано с абонаментни планове, които предполагат посериозни разходи", каза председателят на КЗП. Той обяви, че Комисията вече е постигнала споразумение и с трите
мобилни оператора за облекчаване на неустойките при предсрочно прекратяване на договор.
"Когато има срочен договор и потребителят желае да го прекрати без конкретна причина предсрочно, той дължи максимум
три такси като неустойка, а не всички до края на периода. Но ако при сключването на договора е било закупено мобилно
устройство, се дължи обратно и съответният остатък от цената му”, допълни Маргаритов.
Статистиката сочи, че от над 20 000 оплаквания в КЗП годишно около 30% касаят телекомуникационните услуги. В изминали
периоди процентът е бил и по-висок, но вече и други сфери на потреблението навлизат с повече сигнали. „Дължи се на
факта, че всеки от нас има такова устройство, затова чисто статистически вероятността да се случи някакъв проблем е поголяма, отколкото в други сфери на потреблението”, обясни Маргаритов.
По думите му най-често оплакванията са по повод дефекти и отказ на търговеца да ремонтира безплатно устройството,
въпреки че то все още е в гаранция.
"Често търговците отказват ремонт, защото твърдят, че в устройството има инсталиран нерегламентиран софтуер, който е
причинил повредата. Затова трябва да бъдем предпазливи, когато към нас се отправят оферти за инсталиране на различен
софтуер, например игри, тестове и т.н., тъй като те могат да съдържат някакви вируси", даде пример председателят.
Понякога обаче търговците злоупотребяват с това и неоснователно отказват да извършат рекламация или изискват
заплащане. "В големия брой случаи успяваме да съдействаме на потребителя да получи или ремонт на повреденото
устройство, или – ако това е невъзможно – замяната му с друго или връщане обратно на парите", подчерта Маргаритов.
Той посъветва търговците да приемат рекламациите на потребителите, да разглеждат всеки случай с необходимото
внимание. Когато пък отправят оферти, да не спестяват важна информация, за да може потребителят да направи своя
правилен избор.
Sinor.bg
√ Държавата разсрочва с година заемите на животновъди и картофопроизводители
На последното си заседание управителният съвет на фонд „Земеделие“ реши да разсрочи кредитите, отпуснати на
животновъдите през критичния период 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2012 г. Само
пред дни от Съюза на говедовъдите поискаха подобно разсрочване, припомняйки кризата за сектора през този период.
Предложения за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“ ще се приемат от 25 ноември 2017 г. до 28
февруари 2018 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 4 %.
Производителите на картофи пък могат да подадат заявления в областните дирекции на фонда от 27 ноември 2017 г. до
20 декември 2017 г.
Отсрочват се дължимите към 27.11.2017 г. :
- главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на птицевъдите и свиневъдите за закупуване на фураж, до
27.11.2018 г.
- главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за покупка на фураж, до
27.11.2018 г.
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- главница по предоставени кредити за покупка на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до
27.11.2018 г. Същото се прилага при условие, че дължимата към 27.11.2017 г. лихва е възстановена преди подаване на
заявление за отсрочване.
От възможността за разсрочване на дължимите заеми могат да се възползват само фермери, които през стопанската 20162017 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредит, и имат регистриран животновъден обект.
Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за
животните, които не подлежат на идентификация – писмо от официален ветеринарен лекар.
Допълнителна информация за отсрочване на отпуснатите кредити има в сайта на ДФЗ.
Money.bg
√ Какви са най-внасяните стоки в света и в България?
Гopивaтa и aвтoмoбилитe ca нaй-внacянитe oт cтpaнитe пo cвeтa cypoвини и cтoĸи и Бългapия нe пpaви изĸлючeниe oт тaзи
тeндeнция. Πpeз минaлaтa гoдинa oбщият импopт нa cтpaнaтa ни възлизa нa oĸoлo 28,4 милиapдa дoлapa, ĸaтo c нaй-гoлям
дял oт 6,7% e тoзи нa cypoв пeтpoл, пoĸaзвaт дaнни нa Оbѕеrvаtоrу оf Есоnоmіс Соmрlехіtу.
Cпopeд изчиcлeниятa Бългapия e 50-ти пo гoлeминa внocитeл в cвeтa cpeд paзглeждaнитe oт opгaнизaциятa oбщo 195
дъpжaви. Bтopa пo знaчeниe y нac e ĸaтeгopиятa "Дpyги", ĸoятo фopмиpa 4,6% oт импopтa.
Знaчитeлнa тeжecт имa внocът нa пaĸeтиpaни мeдиĸaмeнти, ĸoитo ca c дял oт 3,5 нa cтo, ĸaĸтo и нa aвтoмoбили cъoтвeтнo
c 3 нa cтo.
Дaннитe нa Оbѕеrvаtоrу оf Есоnоmіс Соmрlехіtу,
oбeдинeни в инфoгpaфиĸa, cъздaдeнa oт
Vоuсhеrсlоud, пoĸaзвaт, чe oт cвoя cтpaнa нaйгoлeмитe изнocитeлĸи нa гopивa внacят пpeдимнo
aвтoмoбили. B тoвa чиcлo влизaт CAЩ, Pycия и
Cayдитcĸa Apaбия.
Taĸa тpaнcпopтът фopмиpa нaй-гoлямaтa ĸaтeгopия
пpи импopтa в 54 cтpaни, ĸaтo в 26 oт тяx нa пъpвo
мяcтo e тoзи нa ĸoли.
B cъщoтo вpeмe зa 12 cтpaни нa пъpвo мяcтo пo
знaчeниe ca xpaнитeлнитe пpoдyĸти. Haпpимep
ĸapибcĸият ocтpoв Гpeнaдa внacя нaй-мнoгo oт
вcичĸo дpyгo птичe мeco, a Xaити - opиз. Πpичинa зa
тaзи тeндeнция ca eĸcтpeмнитe ĸлимaтични
ycлoвия и пpoблeмитe нa мecтния aгpoбизнec.
Зaeднo c тяx в Aлжиp, ĸъдeтo 80% oт тepитopиятa e
пoĸpитa oт пycтиня, нaй-гoлям дял имa импopтът нa
пшeницa.

Oт ocнoвнo знaчeниe ca дpyги cтoĸи oт пъpвa
нeoбxoдимocт зa чeтиpи дpyги дъpжaви. Cтaвa
въпpoc зa Чaд, Дeмoĸpaтичнa peпyблиĸa Koнгo,
Гpyзия и Узбeĸиcтaн, ĸъдeтo нa пъpвo мяcтo ca
дocтaвĸитe нa мeдиĸaмeнти.
Koгaтo cтaнe въпpoc зa блaгopoдни мeтaли и
cĸъпoцeнни ĸaмъни, нaдaли зa няĸoгo би билo
изнeнaдa, чe извecтнaтa ĸaтo eвpoпeйcĸи
финaнcoв xъб Швeйцapия e eдинcтвeнaтa
дъpжaвa, чийтo нaй-гoлям внoc e фopмиpaн oт
злaтo.
B Изpaeл пъĸ тoвa ce oтнacя зa диaмaнтитe.
Цeнтpaлнoaфpиĸaнcĸa
peпyблиĸa
e
eдинcтвeнaтa, ĸъдeтo импopтът нa opъжия e нa
пъpвo мяcтo.
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√ Световният икономически климат e на най-високото си ниво от 2011 г.
Мениджърите оценяват положително ситуацията за бизнеса във всички региони на света
Индексът на глобалния икономически климат се повишава до рекордно ниво от шест години насам, а настроението на
бизнеса се подобрява значително в почти всички региони на света. Това показват данни на Мюнхенския икономически
институт за изследвания Ifo.
Индексът на доверието в бизнеса в началото на четвъртото тримесечие достигна 17,1 пункта в сравнение с 13,2 пункта три
месеца по-рано. Настоящото ниво на показателя е най-високо от второто тримесечие на 2011 г.
Респондентите като цяло оцениха положително ситуацията за бизнеса във всички региони на света, с изключение на
Близкия Изток и Северна Африка, отбелязва Световният икономически анализ (WES) на Института. Икономическите
очаквания за следващите шест месеца също станаха по-оптимистични: този под-индекс се повиши до 16,9 пункта от 14
пункта. "Постепенното възстановяване на световната икономика трябва да набира скорост", отбелязват в проучването.
Междувременно експертите от развитите икономики поглеждат към бъдещето с по-малко оптимизъм, отколкото колегите
им в страните с икономики в преход и развиващите се страни. По-специално нивото на очакванията в Латинска Америка
значително се е увеличило.
Респондентите прогнозират ускоряване на растежа на цените и забавяне на темповете на нарастване на световната
търговия. В допълнение, щатският долар се очаква да поскъпне. Същевременно намалява делът на експертите, които
считат ограниченията за износ като макроикономически проблем. В проучването на Ifo взеха участие почти над 1000
експерти от 120 страни.
Дългосрочната средна аритметична стойност на индекса на световния икономически климат е 4,03 пункта, средната - 6,15
пункта. По време на икономическия бум в средата на 90-те, стойността на показателя надхвърли 30 пункта, отбелязва Der
Spiegel.
Profit.bg
√ Понижения на акциите в Азия след разочароващите данни от Китай
Цените на акциите в Азия се понижиха днес, след като икономическите данни от Китай разочароваха.
Продажбите на дребно в Китай нарастват с 10% на годишна база, докато промишленото производство бележи ръст от 6.2%.
И в двата случая резултатите не оправдаха пазарните прогнози, което доведе до поевтиняване на австралийския долар.
Непосредственият ефект при акциите бе ограничен, като китайският индекс на сините чипове CSI300 губи 0.4%, а
фючърсите на щатския S&P 500 се понижават с 0.1%.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI отчита спад от 0.1%, след две поредни сесии на понижения, докато
австралийският основен индекс изгуби 0.8%.
Японският Nikkei успя да възстанови 0.5% от стойността си след четири поредни губещи сесии.
Инвеститорите изчакват за евентуални признаци за компромис по отношение на данъчната политика в САЩ, след като в
четвъртък републиканците в Конгреса представиха план, според който корпоративните данъци ще бъдат намалени година
след конкурентния проектозакон на Камарата на представителите.
На Уолстрийт резкият спад в цената на акциите на General Electric бе компенсиран от секторите с високи дивиденти, в това
число компаниите за потребителски стоки и комунални услуги.
Dow Jones се повиши с 0.07% вчера, докато S&P 500 добави 0.10% към стойността си, а Nasdaq нарасна с 0.1%.
General Electric понижи дивидента си с 50% и намали прогнозата си за печалбата, докато в същото време представи план,
който стеснява фокуса на компанията върху авиацията, добива на енергия и здравеопазването.
На валутните пазари бе спокойно, като доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест
други основни валути, остана почти без промяна на ниво от 94.510 пункта. Еврото бележи ръст от 0.03%, до 1.1668 долара.
Паундът се търгуваше близо до нивото от 1.3113 долара, след като вчера падна до 1.3063 - на фона на опасенията, че
британският премиер Тереза Мей губи част от позициите си.
Доларът остава без промяна на ниво от 113.68 йени, след като вчера се оттласна от подкрепата при 113.25.
Повишението на лихвите по щатските държавни облигации като цяло направи по-атрактивно купуването на долари с пари,
взети назаем във валути, където лихвите са по-ниски, като японска йена и швейцарски франк.
Изнесени вчера данни показаха, че спекулативните къси позиции при йената са скочили до най-високото си ниво от януари
2014 г., докато при швейцарския франк са достигнали връх от декември 2016 г.
Лихвата по 2-годишните щатски държавни облигации нарасна до нов деветгодишен връх вчера, свивайки спреда с лихвата
по 10-годишните книжа до най-ниското му ниво от 2007 г.
На суровинните пазари златото се търгуваше без промяна на ниво от 1 276.83 долара за тройунция. През по-голямата част
от миналия месец цената на метала се задържа в рамките на 15 долара от 100-дневната си пълзяща средна, която в
момента е на ниво от 1 277 долара за тройунция.
Цената на петрола се движи в тесен рейднж, след като напрежението в Близкия изток и рекордното ниво на дългите
позиции от страна на фонд мениджърите балансираха ръста на производството в САЩ.
Цената на щатския лек суров петрол бележи спад от 5 цента, до 56.71 долара за барел, докато фючърсите от сорта брент
поевтиняват с 8 цента, до 63.08 долара за барел.
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