Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

AИКБ
√ ИНФОРМАЦИЯ НА АИКБ ПО ПОВОД ВТОРО ЧЕТЕНЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ НА
ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО
На вниманието на
народните
представители във
връзка с предложени
промени в чл. 37 от
Закона за
счетоводство: Европейски
принцип: Мисли първо за
малките!
Предизборни обещания: Ще сведем регулациите до
минимално изискуемите от правото на ЕС!
Действителност:
Прагове за одит – в България, на Балканите
и според Директива 2013/34/ЕС
ДЪРЖАВА

БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА
АКТИВИТЕ (в евро)

НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ
ПРОДАЖБИ (в евро)

ЕС – Директива

4,000,000

8,000,000

България

1,000,000

2,000,000

България*

0

Хърватска

2,000,000

4,000,000

Кипър

3,400,000

7,000,000

Румъния

3,650,000

7,300,000

Гърция

4,000,000

8,000,000

Словения

4,000,000

8,000,000

Сърбия

4,400,000

8,800,000

300

* За АД, КДА и консолидирани дружества – допълнителна рестрикция само в България
А с тях даже и не се сравняваме:
Италия**

4,400,000

8,800,000

Белгия**

4,500,000

9,000,000

Австрия**

5,000,000

10,000,000

Германия**

6,000,000

12,000,000

Нидерландия**

6,000,000

12,000,000

Великобритания**

6,541,000

13,082,000

18,203,000

36,405,000

Швейцария

** Възможна е дерогация, от която някои страни са се възползвали
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Да, това е картината. В България има най-рестриктивните прагове за задължителен одит на финансовите отчети. Праговете
са ЧЕТИРИ пъти по-рестриктивни от тези в съответната Директива на ЕС, а и от праговете в останалите страни на Балканите.
И нещо, което одиторите удобно премълчават – за няколко хиляди малки и микро предприятия като акционерните
дружества, командитните дружества с акции, както и консолидирани дружества – прагове изобщо няма! Т.е. колкото и
микроскопични да са, те подлежат на задължителен одит. Достатъчно е да имат повече от 500 лева годишни приходи, за
да не са „без дейност“. И всичко това, за да могат одиторите да получават още по-големи доходи. Срещу никому ненужни
доклади, които никой никога не чете, но над 6 хиляди микро и малки предприятия са задължени да плащат по силата на
лобистки разпоредби в Закона за счетоводство, прокарани без обсъждане между две четения.
Списък на манипулациите във връзка със задължителния одит
Някои от одиторите носят от седем кладенеца вода за да защитят привилегиите си. Ето какви са най-често
използваните манипулации:
1. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Праговете ни са актуализирани наскоро и не са ниски. Отнесени към БВП са по-високи отколкото
в Германия.“
ИСТИНАТА: Няма по-рестриктивен закон от нашия (моля, вижте таблицата). А одитор, който твърди, че размерът на
предприятието в ЕС се определя от БВП на страната, в която оперира, сам издава безполезността си. И нещо, което
одиторите премълчават – за няколко хиляди малки и микро предприятия като акционерните дружества, командитните
дружества с акции, както и консолидирани дружества – прагове изобщо няма!
2. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Фискът има нужда от одитите ни.“
ИСТИНАТА: Фискът не знае за тази своя „нужда“. Той има свои методи за установяване и събиране на дължимите данъци.
И нека не забравяме, че предприятията избират одитора и заплащат одита. А и вижте таблицата. В Сърбия, Румъния и
Гърция фискът защо няма такава нужда?
3. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Трябва да се одитират всички дружества, за да няма сива икономика.“
ИСТИНАТА: В България има над 400 хиляди работещи предприятия. По Директива подлежат на задължителен одит около
5 хиляди (толкова са средните + големите предприятия у нас, а малките и микро предприятията се освобождават от
задължителен одит от Директивата, т. к. се смята, че представлява значителна тежест за тях и ползите са по-малко от
вредите). Съгласно нашия рестриктивен закон, приет с лобистки текстове в угода на одиторите, на задължителен одит
подлежат над 15 хил. предприятия. Да се твърди, че всички останали са на сиво, е откровена глупост. Да се твърди, че там
където има одит никога няма сиви практики, е смешно. Та нали, ако недобросъвестен предприемач иска да ползва сиви
практики, винаги може да наеме одитор, който да не ги забележи. Например – този на КТБ. За това НАП не разчита на
одита. С предлаганите промени на чл. 37 от ЗС ще отпаднат около 1/3 от подлежащите на одит предприятия, които поради
малките си размери носят само 10% от доходите на одиторите. (Т.е. одиторското съсловие ще оцелее.)
4. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Акционерите може да се сменят без предприятието да разбере, може да се скрият, да останат
неизвестни? И за това трябва ВСИЧКИ акционерни дружества да се одитират, колкото и микроскопични да
са те.“
ИСТИНАТА: Акционерните дружества, които се търгуват на борсата, подлежат на одит като предприятия от обществен
интерес. Такива са около 350 у нас. И това няма нищо общо с останалите 3500 акционерни дружества, които са под
праговете за одит даже на нашия рестриктивен закон и не са от обществен интерес. Освен това предприятията вече са
длъжни да декларират крайните си собственици по силата на Закон за мерките срещу изпирането на пари. И пак вижте
одита на КТБ. А той НЕ е изключение.
5. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Одитът не е административна тежест, защото одиторите не са държавна администрация“?!
ИСТИНАТА: Без коментар. Може би само един цитат от Директивата на ЕС: „Годишните финансови отчети на малките
предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване на одит, тъй като одитът може
да представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в
много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се нуждаят
особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите отчети.“
6. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Закона за счетоводство е приет само преди 3 години. Праговете са актуализирани. Защо
толкова скоро се занимаваме пак с тях.“
ИСТИНАТА: Не „само“, а „цели“ 3 години микро и малките предприятия са подложени на административни и финансови
тежести, вследствие на лобистки текстове в закона, тежести, каквито Директивата не предполага. Вече 3 години малкият
бизнес плаща още един данък в повече – „Данък одитори“. Крайно време е законът да се приведе в съответствие с
директивата, така, както са го направили всичките ни съседи. Вижте отново таблицата. Съседи, които са ни и преки
конкуренти на световните пазари, но нямат тежестите, с които е натоварен малкият бизнес у нас.
7. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Одитът е необходим на предприятията, за да кандидатстват за обществени поръчки или
кредити.“
ИСТИНАТА: Ако и когато на съконтрагент на микро или малко предприятие му е необходим по някаква причина одитиран
отчет, предприятието може да си го поръча, заплати и получи. Това е случай „едно на хиляда“. И не е необходимо в
останалите 999 на 1000 случая малкият бизнес да губи време и пари единствено, за да увеличава доходите на одиторите.
* * *
Народните представители ще изберат на чия страна да застанат.
На страната на около 6 хиляди микро и малки предприятия със над 100 000 работещи в тях, които произвеждат, създават
БВП и пълнят бюджета
ИЛИ
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На страната на няколко одитора, които събират „Данък одитори“ от тях, създавайки им ненужна административна и
финансова тежест, т.е. пречейки им да работят.
А стоте хиляди заети в тези предприятия, чийто труд се ограбва с цинизъм, ще решават един ден за кого да гласуват.
Измененията в чл. 37 от Закона за счетоводство са предложени от АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ и са подкрепени
единодушно от НСТС (вкл. КНСБ и КТ Подкрепа), както и от Националния икономически съвет.
Вижте в приложения файл праговете за освобождаване от одит в Европа, изготвен от Федерацията на
европейските счетоводители.
Свободен народ
√ На чия страна ще застанат народните представители – на шепа одитори или на хиляди малки предприятия ?
НА ВНИМАНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОМЕНИ В ЧЛЕН 37 ОТ ЗАКОНА ЗА
СЧЕТОВОДСТВОТО
Европейски принцип: Мисли първо за малките !
Предизборни обещания: Ще сведем регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС.
Действителност:
Прагове за одит – в България, на Балканите и според Директива 2013/34/ЕС
Държава
Балансова стойност на активите
Нетни приходи от продажби
ЕС – Директива
4000000 евро
8000000 евро
България
1000000 евро
2000000 евро
България
0 евро
300 евро
Отнася се за АД, КДА и конслидирани дружества – допълнителна рестрикция само в България
Хърватска
2000000 евро
4000000 евро
Кипър
3400000 евро
7000000 евро
Румъния
3650000 евро
7300000 евро
Гърция
4000000 евро
8000000 евро
Словения
4000000 евро
8000000 евро
Сърбия
4000000 евро
8000000 евро
Италия
4400000 евро
8800000 евро
Белгия
4500000 евро
9000000 евро
Австрия
5000000 евро
10000000 евро
Германия
6000000 евро
12000000 евро
Нидерландия
6000000 евро
12000000 евро
Великобритания
6541000 евро
13082000 евро
Швейцария
18203000 евро
36405000 евро
При Италия, Белгия Австрия, Германия, Нидерландия, великобритания и Швейцария е възможно дерогация, от която някои
от държавите са се възползували.
Да, това е картината. В България има най-рестриктивните прагове за задължителен одит на финансовите отчети. Праговете
са ЧЕТИРИ пъти по-рестриктивни от тези в съответната Директива на ЕС, а и от праговете в останалите страни на Балканите.
И нещо, което одиторите удобно премълчават – за няколко хиляди малки и микро предприятия като акционерните
дружества, коандитните дружества с акции, както и консолидирани дружаства – прагове изобщо няма ! Т.е. колкото и
микроскопични да са, те подлежат на задължителен одит. Достатъчно е да имат повече от 500 лева годишни приходи, за
да не са „без дейност“. И всичко това, за да могат одиторите да получават още по-големи доходи. Срещу никому ненужни
доклади, които никой никога не чете, но над 6 хиляди микро и малки предприятия са задължени да плащат по силата на
лобистки разпоредби в Закона за счетоводство, прокарани без обсъждане между две четения.
Списък на манипулациите във връзка със задължителния одит
Някои от одиторите носят от седем кладенеца вода за да защитят привилегиите си. Ето какви са най-често използваните
манипулации:
1. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Праговете ни са актуализирани наскоро и не са ниски. Отнесени към БВП са по-високи отколкото в
Германия.“
ИСТИНАТА: Няма по-рестриктивен закон от нашия (моля, вижте таблицата). А одитор, който твърди, че размерът на
предприятието в ЕС се определя от БВП на страната, в която оперира, сам издава безполезността си. И нещо, което
одиторите премълчават - за няколко хиляди малки и микро предприятия като акционерните дружества, командитните
дружества с акции, както и консолидирани дружества – прагове изобщо няма!
2. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Фискът има нужда от одитите ни.“
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ИСТИНАТА: Фискът не знае за тази своя „нужда“. Той има свои методи за установяване и събиране на дължимите данъци.
И нека не забравяме, че предприятията избират одитора и заплащат одита. А и вижте таблицата. В Сърбия, Румъния и
Гърция фискът защо няма такава нужда?
3. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Трябва да се одитират всички дружества, за да няма сива икономика.“
ИСТИНАТА: В България има над 400 хиляди работещи предприятия. По Директива подлежат на задължителен одит около
5 хиляди (толкова са средните + големите предприятия у нас, а малките и микро предприятията се освобождават от
задължителен одит от Директивата, т. к. се смята, че представлява значителна тежест за тях и ползите са по-малко от
вредите). Съгласно нашия рестриктивен закон, приет с лобистки текстове в угода на одиторите, на задължителен одит
подлежат над 15 хил. предприятия. Да се твърди, че всички останали са на сиво, е откровена глупост. Да се твърди, че там
където има одит никога няма сиви практики, е смешно. Та нали, ако недобросъвестен предприемач иска да ползва сиви
практики, винаги може да наеме одитор, който да не ги забележи. Например – този на КТБ. За това НАП не разчита на
одита. С предлаганите промени на чл. 37 от ЗС ще отпаднат около 1/3 от подлежащите на одит предприятия, които поради
малките си размери носят само 10% от доходите на одиторите. (Т.е. одиторското съсловие ще оцелее.)
4. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Акционерите може да се сменят без предприятието да разбере, може да се скрият, да останат неизвестни?
И за това трябва ВСИЧКИ акционерни дружества да се одитират, колкото и микроскопични да са те.“
ИСТИНАТА: Акционерните дружества, които се търгуват на борсата, подлежат на одит като предприятия от обществен
интерес. Такива са около 350 у нас. И това няма нищо общо с останалите 3500 акционерни дружества, които са под
праговете за одит даже на нашия рестриктивен закон и не са от обществен интерес. Освен това предприятията вече са
длъжни да декларират крайните си собственици по силата на Закон за мерките срещу изпирането на пари. И пак вижте
одита на КТБ. А той НЕ е изключение.
5. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Одитът не е административна тежест, защото одиторите не са държавна администрация“?!
ИСТИНАТА: Без коментар. Може би само един цитат от Директивата на ЕС: „Годишните финансови отчети на малките
предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване на одит, тъй като одитът може да
представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките
предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна
да гарантира достоверността на финансовите отчети.“
6. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Закона за счетоводство е приет само преди 3 години. Праговете са актуализирани. Защо толкова скоро се
занимаваме пак с тях.“
ИСТИНАТА: Не „само“, а „цели“ 3 години микро и малките предприятия са подложени на административни и финансови
тежести, вследствие на лобистки текстове в закона, тежести, каквито Директивата не предполага. Вече 3 години малкият
бизнес плаща още един данък в повече – „Данък одитори“. Крайно време е законът да се приведе в съответствие с
директивата, така, както са го направили всичките ни съседи. Вижте отново таблицата. Съседи, които са ни и преки
конкуренти на световните пазари, но нямат тежестите, с които е натоварен малкият бизнес у нас.
7. ТЕ ТВЪРДЯТ: „Одитът е необходим на предприятията, за да кандидатстват за обществени поръчки или кредити.“
ИСТИНАТА: Ако и когато на съконтрагент на микро или малко предприятие му е необходим по някаква причина одитиран
отчет, предприятието може да си го поръча, заплати и получи. Това е случай „едно на хиляда“. И не е необходимо в
останалите 999 на 1000 случая малкият бизнес да губи време и пари единствено, за да увеличава доходите на одиторите.
***
Народните представители ще изберат на чия страна да застанат.
На страната на около 6 хиляди микро и малки предприятия със над 100 000 работещи в тях, които произвеждат, създават
БВП и пълнят бюджета
ИЛИ
На страната на няколко одитора, които събират „Данък одитори“ от тях, създавайки им ненужна административна и
финансова тежест, т.е. пречейки им да работят.
А стоте хиляди заети в тези предприятия, чийто труд се ограбва с цинизъм, ще решават един ден за кого да гласуват.
Измененията в чл. 37 от Закона за счетоводство са предложени от АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ и са подкрепени единодушно
от НСТС (вкл. КНСБ и КТ Подкрепа), както и от Националния икономически съвет.
В. Банкерь
√ Бизнесът: Депутатите да изберат на чия страна са - на предприятията или на няколко одитора
В България има най-рестриктивните прагове за задължителен одит на финансовите отчети. Праговете са ЧЕТИРИ пъти порестриктивни от тези в съответната Директива на ЕС, а и от праговете в останалите страни на Балканите. Депутатите да
изберат на чия страна са - на предприятията или на няколко одитора. Това се казва в позиция на Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Асоциацията изпрати до Народното събрание позицията по повод предстоящо гласуване на второ четене на предложения
за промени на Закона за счетоводство, свързани с праговете за задължителен одит. Според вносителите, промените в
закона за счетоводството, които сега предлага правителството, целят да подобрят публичната отчетност на предприятията.
Например един от тези текстове гласи, че малките предприятия, които в момента не подлежат на задължителен независим
финансов одит, ще трябва да публикуват най-малкото баланс и отчет за приходите и разходите си.
"В България има над 400 хиляди работещи предприятия. По Директива подлежат на задължителен одит около 5 хиляди
(толкова са средните + големите предприятия у нас, а малките и микро предприятията се освобождават от задължителен
одит от Директивата, т. к. се смята, че представлява значителна тежест за тях и ползите са по-малко от вредите). Съгласно
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нашия рестриктивен закон, приет с лобистки текстове в угода на одиторите, на задължителен одит подлежат над 15 хил.
предприятия. Да се твърди, че всички останали са на сиво, е откровена глупост", казват от АИКБ.
Текстът на позицията без съкращения:
На вниманието на народните представители във връзка с предложени промени в чл. 37 от Закона за счетоводство:
Европейски принцип: Мисли първо за малките!
Предизборни обещания: Ще сведем регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС!
Действителност: В България има най-рестриктивните прагове за задължителен одит на финансовите отчети. Праговете са
ЧЕТИРИ пъти по-рестриктивни от тези в съответната Директива на ЕС, а и от праговете в останалите страни на Балканите. И
нещо, което одиторите удобно премълчават - за няколко хиляди малки и микро предприятия като акционерните
дружества, командитните дружества с акции, както и консолидирани дружества – прагове изобщо няма! Т.е. колкото и
микроскопични да са, те подлежат на задължителен одит. Достатъчно е да имат повече от 500 лева годишни приходи, за
да не са „без дейност“. И всичко това, за да могат одиторите да получават още по-големи доходи. Срещу никому ненужни
доклади, които никой никога не чете, но над 6 хиляди микро и малки предприятия са задължени да плащат по силата на
лобистки разпоредби в Закона за счетоводство, прокарани без обсъждане между две четения.
Списък на манипулациите във връзка със задължителния одит
Някои от одиторите носят от седем кладенеца вода за да защитят привилегиите си. Ето какви са най-често използваните
манипулации:
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Праговете ни са актуализирани наскоро и не са ниски. Отнесени към БВП са по-високи отколкото в Германия.“
ИСТИНАТА: Няма по-рестриктивен закон от нашия (моля, вижте таблицата). А одитор, който твърди, че размерът на
предприятието в ЕС се определя от БВП на страната, в която оперира, сам издава безполезността си. И нещо, което
одиторите премълчават - за няколко хиляди малки и микро предприятия като акционерните дружества, командитните
дружества с акции, както и консолидирани дружества – прагове изобщо няма!
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Фискът има нужда от одитите ни.“
ИСТИНАТА: Фискът не знае за тази своя „нужда“. Той има свои методи за установяване и събиране на дължимите данъци.
И нека не забравяме, че предприятията избират одитора и заплащат одита. А и вижте таблицата. В Сърбия, Румъния и
Гърция фискът защо няма такава нужда?
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Трябва да се одитират всички дружества, за да няма сива икономика.“
ИСТИНАТА: В България има над 400 хиляди работещи предприятия. По Директива подлежат на задължителен одит около
5 хиляди (толкова са средните + големите предприятия у нас, а малките и микро предприятията се освобождават от
задължителен одит от Директивата, т. к. се смята, че представлява значителна тежест за тях и ползите са по-малко от
вредите). Съгласно нашия рестриктивен закон, приет с лобистки текстове в угода на одиторите, на задължителен одит
подлежат над 15 хил. предприятия. Да се твърди, че всички останали са на сиво, е откровена глупост. Да се твърди, че там
където има одит никога няма сиви практики, е смешно. Та нали, ако недобросъвестен предприемач иска да ползва сиви
практики, винаги може да наеме одитор, който да не ги забележи. Например – този на КТБ. За това НАП не разчита на
одита. С предлаганите промени на чл. 37 от ЗС ще отпаднат около 1/3 от подлежащите на одит предприятия, които поради
малките си размери носят само 10% от доходите на одиторите. (Т.е. одиторското съсловие ще оцелее.)
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Акционерите може да се сменят без предприятието да разбере, може да се скрият, да останат неизвестни?
И за това трябва ВСИЧКИ акционерни дружества да се одитират, колкото и микроскопични да са те.“
ИСТИНАТА: Акционерните дружества, които се търгуват на борсата, подлежат на одит като предприятия от обществен
интерес. Такива са около 350 у нас. И това няма нищо общо с останалите 3500 акционерни дружества, които са под
праговете за одит даже на нашия рестриктивен закон и не са от обществен интерес. Освен това предприятията вече са
длъжни да декларират крайните си собственици по силата на Закон за мерките срещу изпирането на пари. И пак вижте
одита на КТБ. А той НЕ е изключение.
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Одитът не е административна тежест, защото одиторите не са държавна администрация“?!
ИСТИНАТА: Без коментар. Може би само един цитат от Директивата на ЕС: „Годишните финансови отчети на малките
предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване на одит, тъй като одитът може да
представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките
предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна
да гарантира достоверността на финансовите отчети.“
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Закона за счетоводство е приет само преди 3 години. Праговете са актуализирани. Защо толкова скоро се
занимаваме пак с тях.“
ИСТИНАТА: Не „само“, а „цели“ 3 години микро и малките предприятия са подложени на административни и финансови
тежести, вследствие на лобистки текстове в закона, тежести, каквито Директивата не предполага. Вече 3 години малкият
бизнес плаща още един данък в повече – „Данък одитори“. Крайно време е законът да се приведе в съответствие с
директивата, така, както са го направили всичките ни съседи. Вижте отново таблицата. Съседи, които са ни и преки
конкуренти на световните пазари, но нямат тежестите, с които е натоварен малкият бизнес у нас.
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Одитът е необходим на предприятията, за да кандидатстват за обществени поръчки или кредити.“
ИСТИНАТА: Ако и когато на съконтрагент на микро или малко предприятие му е необходим по някаква причина одитиран
отчет, предприятието може да си го поръча, заплати и получи. Това е случай „едно на хиляда“. И не е необходимо в
останалите 999 на 1000 случая малкият бизнес да губи време и пари единствено, за да увеличава доходите на одиторите.
***
Народните представители ще изберат на чия страна да застанат.
На страната на около 6 хиляди микро и малки предприятия със над 100 000 работещи в тях, които произвеждат, създават
БВП и пълнят бюджета
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ИЛИ
На страната на няколко одитора, които събират „Данък одитори“ от тях, създавайки им ненужна административна и
финансова тежест, т.е. пречейки им да работят.
А стоте хиляди заети в тези предприятия, чийто труд се ограбва с цинизъм, ще решават един ден за кого да гласуват.
Cross.bg
√ АИКБ: Депутатите трябва да решат на чия страна са - на предприятията или на няколко одитора
В България има най-рестриктивните прагове за задължителен одит на финансовите отчети. Праговете са ЧЕТИРИ пъти порестриктивни от тези в съответната Директива на ЕС, а и от праговете в останалите страни на Балканите. Депутатите да
изберат на чия страна са - на предприятията или на няколко одитора. Това се казва в позиция на Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Асоциацията изпрати до Народното събрание позицията по повод предстоящо гласуване на второ четене на предложения
за промени на Закона за счетоводство, свързани с праговете за задължителен одит. Според вносителите, промените в
закона за счетоводството, които сега предлага правителството, целят да подобрят публичната отчетност на предприятията.
Например един от тези текстове гласи, че малките предприятия, които в момента не подлежат на задължителен независим
финансов одит, ще трябва да публикуват най-малкото баланс и отчет за приходите и разходите си.
"В България има над 400 хиляди работещи предприятия. По Директива подлежат на задължителен одит около 5 хиляди
(толкова са средните + големите предприятия у нас, а малките и микро предприятията се освобождават от задължителен
одит от Директивата, т. к. се смята, че представлява значителна тежест за тях и ползите са по-малко от вредите). Съгласно
нашия рестриктивен закон, приет с лобистки текстове в угода на одиторите, на задължителен одит подлежат над 15 хил.
предприятия. Да се твърди, че всички останали са на сиво, е откровена глупост", казват от АИКБ.
Текстът на позицията без съкращения:
На вниманието на народните представители във връзка с предложени промени в чл. 37 от Закона за счетоводство:
Европейски принцип: Мисли първо за малките!
Предизборни обещания: Ще сведем регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС!
Действителност: В България има най-рестриктивните прагове за задължителен одит на финансовите отчети. Праговете са
ЧЕТИРИ пъти по-рестриктивни от тези в съответната Директива на ЕС, а и от праговете в останалите страни на Балканите. И
нещо, което одиторите удобно премълчават - за няколко хиляди малки и микро предприятия като акционерните
дружества, командитните дружества с акции, както и консолидирани дружества - прагове изобщо няма! Т.е. колкото и
микроскопични да са, те подлежат на задължителен одит. Достатъчно е да имат повече от 500 лева годишни приходи, за
да не са „без дейност". И всичко това, за да могат одиторите да получават още по-големи доходи. Срещу никому ненужни
доклади, които никой никога не чете, но над 6 хиляди микро и малки предприятия са задължени да плащат по силата на
лобистки разпоредби в Закона за счетоводство, прокарани без обсъждане между две четения.
Списък на манипулациите във връзка със задължителния одит
Някои от одиторите носят от седем кладенеца вода за да защитят привилегиите си. Ето какви са най-често използваните
манипулации:
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Праговете ни са актуализирани наскоро и не са ниски. Отнесени към БВП са по-високи отколкото в Германия."
ИСТИНАТА: Няма по-рестриктивен закон от нашия (моля, вижте таблицата). А одитор, който твърди, че размерът на
предприятието в ЕС се определя от БВП на страната, в която оперира, сам издава безполезността си. И нещо, което
одиторите премълчават - за няколко хиляди малки и микро предприятия като акционерните дружества, командитните
дружества с акции, както и консолидирани дружества - прагове изобщо няма!
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Фискът има нужда от одитите ни."
ИСТИНАТА: Фискът не знае за тази своя „нужда". Той има свои методи за установяване и събиране на дължимите данъци.
И нека не забравяме, че предприятията избират одитора и заплащат одита. А и вижте таблицата. В Сърбия, Румъния и
Гърция фискът защо няма такава нужда?
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Трябва да се одитират всички дружества, за да няма сива икономика."
ИСТИНАТА: В България има над 400 хиляди работещи предприятия. По Директива подлежат на задължителен одит около
5 хиляди (толкова са средните + големите предприятия у нас, а малките и микро предприятията се освобождават от
задължителен одит от Директивата, т. к. се смята, че представлява значителна тежест за тях и ползите са по-малко от
вредите). Съгласно нашия рестриктивен закон, приет с лобистки текстове в угода на одиторите, на задължителен одит
подлежат над 15 хил. предприятия. Да се твърди, че всички останали са на сиво, е откровена глупост. Да се твърди, че там
където има одит никога няма сиви практики, е смешно. Та нали, ако недобросъвестен предприемач иска да ползва сиви
практики, винаги може да наеме одитор, който да не ги забележи. Например - този на КТБ. За това НАП не разчита на одита.
С предлаганите промени на чл. 37 от ЗС ще отпаднат около 1/3 от подлежащите на одит предприятия, които поради
малките си размери носят само 10% от доходите на одиторите. (Т.е. одиторското съсловие ще оцелее.)
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Акционерите може да се сменят без предприятието да разбере, може да се скрият, да останат неизвестни?
И за това трябва ВСИЧКИ акционерни дружества да се одитират, колкото и микроскопични да са те."
ИСТИНАТА: Акционерните дружества, които се търгуват на борсата, подлежат на одит като предприятия от обществен
интерес. Такива са около 350 у нас. И това няма нищо общо с останалите 3500 акционерни дружества, които са под
праговете за одит даже на нашия рестриктивен закон и не са от обществен интерес. Освен това предприятията вече са
длъжни да декларират крайните си собственици по силата на Закон за мерките срещу изпирането на пари. И пак вижте
одита на КТБ. А той НЕ е изключение.
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Одитът не е административна тежест, защото одиторите не са държавна администрация"?!
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ИСТИНАТА: Без коментар. Може би само един цитат от Директивата на ЕС: „Годишните финансови отчети на малките
предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване на одит, тъй като одитът може да
представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките
предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна
да гарантира достоверността на финансовите отчети."
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Закона за счетоводство е приет само преди 3 години. Праговете са актуализирани. Защо толкова скоро се
занимаваме пак с тях."
ИСТИНАТА: Не „само", а „цели" 3 години микро и малките предприятия са подложени на административни и финансови
тежести, вследствие на лобистки текстове в закона, тежести, каквито Директивата не предполага. Вече 3 години малкият
бизнес плаща още един данък в повече - „Данък одитори". Крайно време е законът да се приведе в съответствие с
директивата, така, както са го направили всичките ни съседи. Вижте отново таблицата. Съседи, които са ни и преки
конкуренти на световните пазари, но нямат тежестите, с които е натоварен малкият бизнес у нас.
ТЕ ТВЪРДЯТ: „Одитът е необходим на предприятията, за да кандидатстват за обществени поръчки или кредити."
ИСТИНАТА: Ако и когато на съконтрагент на микро или малко предприятие му е необходим по някаква причина одитиран
отчет, предприятието може да си го поръча, заплати и получи. Това е случай „едно на хиляда". И не е необходимо в
останалите 999 на 1000 случая малкият бизнес да губи време и пари единствено, за да увеличава доходите на одиторите.
***
Народните представители ще изберат на чия страна да застанат.
На страната на около 6 хиляди микро- и малки предприятия със над 100 000 работещи в тях, които произвеждат, създават
БВП и пълнят бюджета
ИЛИ
На страната на няколко одитора, които събират „Данък одитори" от тях, създавайки им ненужна административна и
финансова тежест, т.е. пречейки им да работят.
А стоте хиляди заети в тези предприятия, чийто труд се ограбва с цинизъм, ще решават един ден за кого да гласуват.
Предложените в чл. 37 от Закона за счетоводство са предложени от АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ и са подкрепени
единодушно от НСТС (вкл. КНСБ и КТ Подкрепа), както и от Националния икономически съвет.

БНР
√ Председателят на УС на АИКБ Васил Велев в ефира на „Нашият ден“ (БНР, програма „Христо Ботев“)
„Мен не ме плаши толкова казаното от Валери Симеонов, колкото това, че стои зад думите си“ – това сподели в ефира на
„Нашият ден“ поетът Росен Карамфилов.
По темата за протеста на майките, нараснал от движение за социална реформа, в искане на оставка на вицепремиера
Валери Симеонов, в ефира се включиха политологът Първан Симеонов и председателят на УС на АИКБ Васил Велев.
Ето част от техните становища:
Първан Симеонов: „В България често коалиция е мръсна дума. Ето в такива случаи разбираме защо. Много трудно е
вземането на решение и най-трудно изглежда най-простото – министър-председателят да вземе решение, да запретне
ръкави, нещо да направи. Доста тежка ситуация, особено пък за него, знаете че той има доста силово политическо
излъчване. Генерално това е неговия проблем в последните няколко месеца след европредседателството. Като че ли той
не може да намери някакъв нов сюжет, който да разкаже и по всичко личи, че предпочита буквално и преносно да е извън
нещата.“
Васил Велев се съсредоточи основно в несъвършенствата според Асоциацията на индустриалния капитал в България към
проектозакона за хората с увреждания: „Имаме 9 основни забележки, направени от хора с увреждания, които работят за
нашите работодатели и не са бюджетно финансирани. Стъпвайки на ТЕЛК, на експертните решения на ТЕЛК, който не е
реформиран, който е пропит от корупция и е източник на разхищения, този закон няма как да проработи по-добре. Да, ще
се изхарчат едни 150 милиона в повече, но това няма да реши проблемите на хората“.
Според събеседниците в студиото важният разговор сега трябва да бъде Проекта за закон за хората с увреждания и
неговата ефективност.
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БТВ
√ Държавата харчи ударно в края на годината
До декември бюджетният излишък ще се стопи с над 2 милиарда лева, показват сметките на Финансовото
министерство
В последните месеци от годината правителствата традиционно харчат сериозно.
Така тази година от излишъка от над два и половина милиарда лева през септември, до края на декември в хазната ще
останат малко над половин милиард лева.
Според държавата, харчовете не са извънредни, но синдикати настояват решенията за излишъка да се взимат от
парламента.
„В последните два месеца на годината масово се разплащат тези проекти и масово имаме увеличаване на разходи и
намаляване на излишъка”, заяви Менда Стоянова – председател на бюджетна комисия в НС.
„Като цяло не одобряваме практиката да се задържат разходите до последно и да се отчитат големи излишъци към
септември, след което да се правят разходите”, смята Добрин Иванов - АИКБ.
От излишъка се плащат и коледните добавки за пенсионерите, но от финансовото министерство все още не казват ще има
ли пари за възрастните и тази Коледа.
Стефка Петрова от хасковското село Клокотница е една от хилядите пенсионери, които живеят под линията на бедност.
Заедно с вдовишките добавки пенсията и не надхвърля 300 лева. Затова и тази година се надява, от милионите бюджетен
излишък да има 40 лева за Коледа и за нея.
77- годишната жена отсега знае за какво ще похарчи парите. „Ми ако ги дадат сега, за Коледа по 40 лева, ще си купя
свинско месо, ще си купя една бучка сирене, ще си купя да кажем, некой шоколад на децата поне. Аз имам 4 внучки,
внучета и 3 правнучета. По 1 лев ли, там по колко, да им купя по едно шоколадче, пак е нещо”, споделя Стефка Петрова.
За повече информация вижте видеото.
√ Социалната комисия подкрепи законопроектите за хората с увреждания и за личната помощ
Очаква се те да поставят началото на реформата в тази сфера
Докато протестиращите се събират пред Министерския съвет, в парламента социалната комисия разгледа двата ключови
законопроекта за хората с увреждания и за личната помощ. Очаква се те да поставят началото на реформата в тази сфера.
Политическите сили подкрепиха законопроектите въпреки сериозните критики по тях.
„Основната причина, поради която ние сме изключително скептични по повод предложения ни законодателен текст –
това е запазването на възлова, ключова и „животоспасяваща” роля на т.нар. ТЕЛК.”, заяви Теодор Дечев oт АИКБ.
„Трябва съвсем честно да кажа, че основният проблем в този проект няма как да бъде коригиран между първо и второ
четене, той е свързан с медицинската експертиза. Когато реформата в медицинската експертиза приключи, тогава тя ще
доведе след себе си до промени в този проект и наистина тогава ще изглежда по начина, по който хората с увреждания го
очакват”, каза омбудсманът Мая Манолова.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Парламентарната бюджетна комисия ще обсъжда промените в данъчните закони
Промените в данъчните закони ще бъдат обсъдени на второ четене в Комисията по бюджет и финанси в парламента.
С предлаганите промени в данъчните закони се въвежда нова формула за данъка върху автомобилите, която ще включва
и екологичен компонент. С нея налогът върху старите автомобили ще поскъпне до 30%, която е не повече от 10 или 15 лева
заради ниската база.
Също така се създава възможност общините да обменят информация помежду си като по този начин 50-процентната
отстъпка за основно жилище ще може да се използва само за един имот.
√ Депутатите приеха процедурни правила за предлагане и избор на състав на Бюрото за СРС-та
Народното събрание прие процедурни правила за предлагане и избор на състав на Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства поради изтичане на мандата на настоящия. Сред изискванията за допуск е
кандидатите да притежават валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Строго секретно".
Предложенията за кандидатите за членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства се
правят от парламентарните групи в 10-дневен срок от приетите днес процедурни правила. Необходимо е номинираните
да имат стаж по Закона за специалните разузнавателни средства и да притежават валидно разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво "Строго секретно". На кандидати, които нямат валидно разрешение, ще се извършва
проучване за надеждност. След подаване на кандидатурите в едномесечен срок ДАНС ще извършва специалното
проучване. В 7-дневен срок от постъпване на информация от ДАНС кандидатите ще се разглеждат от ресорната
парламентарна комисия, която трябва да изготви списък с допуснатите до изслушване. Същинският избор на състава на
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства става в пленарната зала, като Народното
събрание ще избира от членовете на бюрото председател и заместник-председател.
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Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства е колегиален орган и се състои от 5-ма членове,
включително председател и заместник-председател, които се избират от Народното събрание за срок от 5 години.
Мандатът на сегадействащото бюро изтича в края на годината.
В дневния ред за работа в пленарната зала е предвидено разглеждане на промени, на второ четене, на валутния закон.
Предвижда се Министерството на икономиката да поеме регистрационния режим за осъществяващите добив, преработка
и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни.
Ще се гледат на първо четене и промени в Кодекса за застраховането. Те предвиждат всички разпространители на
застрахователни услуги да разкриват характера на възнаграждението, което получават те или техните служители.
√ Министърът на енергетиката ще информира Русия за процедурата по избор на инвеститор за АЕЦ "Белене"
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще информира руската страна за предстоящата процедура за избор на
стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене". Тя ще представи и междинни резултати от предпроектното проучване за
газоразпределителния център "Балкан". Това ще стане през следващите два дни в Москва - на 16-ото заседание на
Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.
Освен за АЕЦ "Белене", руснаците ще бъдат информирани и за предвидените в европейското законодателство изисквания
по отношение на доставките на свежо ядрено гориво за атомната ни централа в Козлодуй. В сферата на газа ще бъдат
отбелязани както напредъкът по проекта за бъдещия хъб "Балкан", така и сътрудничеството в развитието на
газопреносната инфраструктура.
В съобщението на правителствената пресслужба не се посочва дали енергийният ни министър ще проведе разговори,
свързани с цените на руския газ и преразглеждането на договорите за доставка на синьо гориво.
Освен енергетиката, в рамките на сесията ще бъдат обсъждани и въпроси, свързани с търговията между двете страни,
туризма, селското стопанство, информационните технологии, корабостроенето и транспорта. Ще бъдат обсъдени и
възможностите за увеличаване на обема на българския износ за Руската федерация.
Дневник
√ Програмите в професионалните паралелки ще се актуализират на 5 години
Учебните програми за професионално обучение на ученици, навършили 16 години, ще се актуализират поне веднъж на 5
години. Това предвиждат промени в Закона за професионалното образование и обучение, които бяха приети на второ
четене вчера.
Целта е програмите да могат да се актуализират спрямо потребностите на бизнеса. Една от критиките на работодателите
към образователното министерство е, че програмите са остарели.
Промените предвиждат дуално обучение да има в профилираните паралелки в средните училища.
Предстои да бъде създадена информационна база данни за работодателите, които участват в обучението чрез работа, или
т.нар. дуално обучение. С текстовете се разписват и изискванията, на които трябва да отговарят те, за да бъде осигурена
устойчивост в обучението. Регламентирани са и функциите на наставника в конкретната фирма, в която учениците се учат
чрез работа.
С промените се въвежда разграничаване на защитените специалности в гимназиите от професиите, по които се очаква
недостиг на пазара на труда.
В. Банкерь
√ Групата "Стара планина холд" отчита ръст от 13.8% на продажбите за деветмесечието
Консолидираните продажби на "Стара планина холд" АД за деветте месеца на тази година се повишават с 13.81% до 182.4
млн. лв. в сравнение със същия период на миналата година, съобщи от бившия приватизационен фонд. Продажбите на
дъщерните предприятия се увеличават многократно, производителността, инвестициите и печалбите на дъщерните
дружества нарастват значително. Инвестиционният портфейл на холдинга включва предприятия от машиностроенето,
електрохимията, парфюмерията и козметиката и текстилната промишленост. "Стара планина холд" се управлява от
четиричленен съвет на директорите: Евгений Узунов - председател на борда, Васил Велев - изпълнителен директор,
"Финанс Инвест" ООД и Стефан Николов.
Прогнозите са към края на октомври приходите на компаниите от групата "Стара планина холд" да надхвърлят 203.6 млн.
лв. или с 12.47% повече в сравнение с края на десетия месец на 2017-а. Това показват консолидираните финансови
резултати и счетоводните данни за най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември и
прогнозите за продажбите към 31 октомври.
Най-силно се представя "М+С Хидравлик" АД - Казанлък. Производителят на хидравлични системи показва годишен ръст
на продажбите спрямо деветмесечието на миналата година от 16.55 на сто. Според неконсолидирания отчет паричните
постъпления на предприятието към края на септември са малко над 95 млн. лева. Акциите на компанията са включени в
официалния борсов индекс BGTR30, както и в три от индексите на Dow Jones Wilshire indices. Ежегодно компанията попада
сред Топ 100 на българските компании с най-големи продажби според класацията на Българската търговска промишлена
палата.
Очаква се темпът на ръст на продажбите да се запази и към края на октомври те да достигнат 95.11 млн. лева.
Ямболското предприятие "Хидравлични елементи и системи" АД отчете увеличение на приходите с 11.13% в периода
между януари и края на септември до 45.8 млн. лева. Печалбата на фирмата към края на септември е близо 4.4 млн. лева.
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Предприятието е с дългогодишна история и традиции в проектирането и производството на хидравлични цилиндри. Към
момента ХЕС АД работи предимно по заявка и спецификация на клиента.
Прогнозата на мениджърите е за ръст на продажбите с 11.10% на годишна база и те да достигнат 51.6 млн. лв. към края на
октомври.
От "Елхим-Искра" АД също отчитат повишение на приходите - с 14.81% до малко над 29 млн. лв. за деветте месеца на тази
година. Пазарджишката фирма е производител на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии.
Продукцията с марка "Искра" намира реализация у нас и на многобройни чужди пазари.
Мениджърите на дружеството очакват темпът на растеж да се запази и към 30 октомври да бъде 12.67% на годишна база,
а продажбите да стигнат малко над 32 млн. лева.
News.bg
√ Променят закона за БНБ заради еврозоната и ЕЦБ
Правителството прие проект за изменение на Закона за Българската народна банка - БНБ, свързани с кандидатурата на
България за Европейския банков съюз и влизането в "чакалнята" на Еврозоната.
Целта на измененията е да отразят изискванията за законодателството на Европейския съюз към регулаторната рамка на
БНБ, като законопроектът е изготвен на основата на оценката и препоръките за България, съдържащи се в докладите за
конвергенция, публикувани от Европейската комисия и Европейската централна банка.
Законодателните изменения са свързани с институционалната и функционалната независимост на БНБ, както и с
персоналната независимост на членовете на Управителния съвет на централната банка.
През юли, министерство на финансите подава документи за "установяване на тясно сътрудничество" с Европейската
централна банка - ЕЦБ и Европейската комисия - ЕК, като първа крачка от влизането на страната в единния банков съюз.
Предстои ЕЦБ да изготви оценка на база на подадената кандидатура и при положителна такава България ще може да се
присъедини към механизма ERM II, предхождащ влизането в еврозоната.
Правилата на банковия съюз предвиждат единната банка да упражнява надзор върху трите най-големи финансови
институции в страната, като може да избере и други, които да минат под надзора й.
Според изискванията най-вероятно първите три в списъка ще са "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и ОББ.
Economy.bg
√ Правителството прогнозира едва 4% безработица през 2021
Вижте какви са очакванията за икономическото развитие на България през следващите няколко години
През 2019 г. броят на заетите ще се повиши с 0,3%, а коефициентът на безработица се очаква да отбележи намаление до
4,8%. В периода 2020-2021 г. заетостта плавно ще премине от растеж от 0,2% към стабилизиране, с тенденция към
намаление през 2021 г. Нивото на безработица ще продължи да се понижава, достигайки 4% в края на прогнозния
хоризонт. Това се посочва в Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2019-2021 г., публикуван за
обществено обсъждане.
Растежът на частното потребление ще бъде ограничен през следващите години в съответствие с развитията при пазара на
труда, които са свързани с почти изчерпване на възможностите за нарастване на заетостта. В периода 2019–2021 г.
предлагането на труд в икономиката ще бъде по-ограничено, в условията на намаление на населението в трудоспособна
възраст и изчерпване на потенциалния свободен трудов ресурс от безработни и лица извън работната сила (най-вече
обезкуражени).
През 2019 г. номиналният темп на растеж на компенсацията на един нает ще се ускори до 8,4%, в съответствие с
очакванията за продължаващо нарастване на производителността на труда, цените, както и по линия на планираното
допълнително повишение на минималната работна заплата и разходите за труд в бюджетната сфера. В условията на побавно увеличение на наетите лица и изчерпване на ефекта от повишението на социално-осигурителните вноски,
динамиката на компенсацията на един нает се очаква да се забави след 2019 г. и да достигне 6,4% през 2021 г. В периода
2019–2021 г. оценките за реалния растеж на производителността на труда и номиналните разходи за труд на единица
продукция възлизат съответно на 3,4% и 3,6% средногодишно.
Икономическият растеж слабо ще се повиши до 3,7% през 2019 г., поради очакваното нарастване на публичните
инвестиции и потребление. Очаква се ръстът на общите инвестиции в основен капитал да достигне 9,5%. Частното
потребление ще запази своя сравнително висок темп на растеж, но в сравнение с предходната година, темпът леко ще се
забави, поради по-ограничено нарастване на заетостта.
През 2019 г. се очаква ограничаване на отрицателното влияние от търговията с трети страни, което ще се отрази в
ускоряване на общия растеж на износа на стоки и услуги. Ускорението на крайното търсене спрямо 2018 г. ще предизвика
и по-висок растеж на вноса и ще увеличи отрицателния принос на нетния износ към растежа на БВП до 2,4 пр.п.
В периода 2020–2021 г. БВП се очаква да се повиши с 3,5%. Вътрешното търсене ще остане водещо за растежа на БВП по
линия както на потреблението, така и на инвестициите. Докато по-ниските правителствени разходи за потребление и
инвестиции ще доведат до по-слабо повишение на вътрешното търсене през 2020 г., растежът на публичните разходи ще
се ускори в края на прогнозния период и ще се отрази в по-висок растеж на инвестициите и съответно на вътрешното
търсене.
Очаква се негативният ефект върху БВП по линия на нетния износ да се забави до около 1,1 пр.п. средно за периода 2020–
2021 г.
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Средногодишната инфлация през 2019 г. се очаква да бъде 3% и ще бъде движена най-вече от повишение на цените на
услугите предвид прогнозирания ръст на вътрешното търсене. През 2020 и 2021 г. темпът на нарастване на цените ще се
забави в съответствие с допусканията за понижение на международните цени на петрола и неенергийните суровини.
През 2019 г. се очаква ограничаване на отрицателното влияние от търговията с трети страни, което ще подкрепи реалния
растеж на износа, който наред с ускорението на общото потребление и инвестициите ще доведе до ускорение на вноса на
стоки и услуги. През следващите две години темпът на реален растеж на износа ще се понижава в съответствие с
очакванията за забавяне на икономическата активност, както в ЕС, така и в глобален план. Ограниченото нарастване на
вътрешното и външно търсене ще доведат до забавяне растежа на вноса. Въпреки това, номиналният му растеж ще се
характеризира с изпреварващи темпове спрямо този на износа, което ще бъде основен фактор за свиване на излишъка по
текущата сметка и формирането на дефицит от 0,3% от БВП през 2021 г.
Manager.bg
√ Забраняват пластмасовите чаши и чинии от 2021 г.
Масово използваните пластмасови изделия за еднократна употреба - чинии, прибори, сламки, дръжки за балони и клечки
за уши ще бъдат напълно забранени за употреба в ЕС от 2021 година, реши Европарламентът с 571 гласа "за", 53 "против"
и 43 въздържали.
Пластмасовите еднодневки съставляват 70 на сто от отпадъците в Световния океан, посочват от ЕП в мотивите за
решението.
Евродепутатите добавиха в списъка на забранените пластмаси оксо-разградими изделия като опаковки и съдове от
разширен полистирен, които се използват за съхранение на стоки за бързо хранене. Използването на множество други
изделия, които не може да бъдат заменени, трябва да бъде намалено с поне 25 на сто от държавите в ЕС до 2025 година,
гласи още приетото решение. Това включва кутиите за еднократна употреба за сандвичи, плодове, зеленчуци, десерти или
сладолед. Държавите трябва да предложат национален план за насърчаване използването на изделия за многократна
употреба, които подлежат на преработка. Други пластмаси, като бутилките за напитки, ще трябва да се събират разделно
и до 2025 г. 90 на сто от тях да подлежат на преработване.
Евродепутатите одобриха и мерки, които засягат отпадъците от тютюневи изделия (цигарените филтри с пластмаса). Тези
отпадъци ще трябва да се намалят наполовина до 2025 г. и с 80 на сто до 2030 година. Един-единствен цигарен фас е
достатъчен за замърсяването на 500 до 1000 литра вода и, когато се изхвърли на пътя, са нужни 12 години, за да се разгради
напълно. Това е вторият най-често срещан пластмасов замърсител.
Държавите трябва също да направят необходимото поне половината от изгубените или изоставени риболовни
приспособления, съдържащи пластмаса, да се събират всяка година. Поставената цел за преработката им е най-малко 15
на сто до 2025 година.
Страните от ЕС ще трябва положат усилия производителите на тютюневи изделия да покриват разходите за събиране на
отпадъците от тези изделия, както и по-нататъшните разходи за превоз, обработка и събиране на отпадъците.
Производителите на риболовни съоръжения трябва да участват в процеса на преработка. Според Европейската комисия
над 80 на сто от отпадъците по плажовете са от пластмаса. Посочените изделия в забраната покриват 70 на сто от всички
отпадъци в Световния океан. Заради бавното си разграждане, пластмасата се натрупва и е открита в тюлени, китове,
морски костенурки и птици, в рибата и ракообразните - в хранителната верига на човека.
Пластмасите са удобна, приспособима, полезна и икономически ценна суровина, но трябва да бъдат по-добре използвани,
повторно използвани и преработвани. Когато се изхвърля, икономическото въздействие на пластмасата обхваща не само
изгубената икономическа стойност на суровината, но и разходите за почистване и причинява загуби на туризма, риболова
и корабоплаването.
√ Европейските борси се отърсват от шока, но банките продължават да натискат пазара
Европейските фондови борси прекъснаха негативната серия от пет поредни сесии в червената зона, но разочароващите
резултати в банковия сектор продължават да натискат пазара.
Общият европейски индекс Stoxx 600 се повишава с 1,90 пункта, или 0,54%, до 355,96 пункта, оставяйки близо до рекордно
ниските нива от декември 2016 г., след като световните пазари бяха разклатени от новините за забавянето на китайската
икономика.
Немският DAX се покачва с 35,19 пункта, или 0,31%, до 11 309 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100
записва ръст от 50,90 пункта, или 0,73%, до 7006 пункта. Френският CAC 40 нараства с 35,92 пункта, или 0,72%, до 5005
пункта.
Европейските индекси не успяват да заличат големите загуби от предходните дни, заради банковия сектор, който от
началото на годината оказва сериозно негативно влияние върху пазарите и инвеститорите. Днес най-голямата германска
банка Deutsche Bank публикува изключително разочароващи данни, според които печалбата през третото тримесечие се е
свила с внушителните 65% на годишна база, което разколеба инвеститорите.
Технологичният сектор също оказа негативно влияние върху представянето на борсите, след като акциите на Френскоиталианският гигант за полупроводници STMicroelectronics поевтиняха с почти 5%.
Сред печеливши в търговската сесия бяха компаниите от сектора на луксозните стоки, които успяха да възстановят голяма
част от загубите след новината за забавянето на китайската икономика. Акциите на френската Kering се повишиха с над 6%,
след като търсенето на чанти Gucci се оказа по-устойчиво от очакваното.
Отвъд Океана
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Със спад на котировките приключи вчера търговията на Уолстрийт, макар и не така силен като в началото на сесията, когато
Dow Jones потъна с близо 550 пункта. Oпасенията, че Китай може да се превърне в катализатор на нови проблеми за
глобалната икономика, продължават да са в центъра на вниманието на инвеститорите. Натиск върху пазара оказват и
разходите, свързани с търговските политики на президента на САЩ Доналд Тръмп.
В края на търговията промишленият индекс Dow Jones изгуби 125,98 пункта или 0,5 на сто до 25 191,43. Поширокообхватният индекс Standard & Poor’s 500 отстъпи с 15,19 пункта, или 0,6 на сто, до 2740,69 пункта, а индексът на
високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 31,09 пункта, или 0,4 на сто, до 7437,54 пункта. За седмицата Dow
Jones се е свил с 252,91 пункта или 1 на сто. Standard & Poor’s 500 е спаднал с 27,09 пункта или също 1 на сто, а Nasdaq се е
понижил с 11,49 пункта или 0,2 на сто.
Доклад на Capital Economics от вторник сочи, че притесненията около икономиката на САЩ и до известна степен около тази
на Китай, са заразили и световните пазари. „В контекста на нашите прогнози, че китайската икономика ще продължи да
губи инерция и че икономиката на САЩ ще се забави рязко през 2019 г., очакваме борсите да продължат слабото си
представяне”, пише в доклада на Capital Economics.
Азия не определи посока
Борсите в Азия приключиха днешната сесия разнопосочно. Китайският водещ индекс Shanghai Composite нарасна с 8,47
пункта, или 0,33%, до 2603 пункта. Shenzhen Composite обаче отчита намаление от 0,88 пункта, или 0,25%, до 350,36 пункта.
Според данни на FactSet, от края на януари насам Shanghai Composite е загубил 27% от цялостната си стойност, докато помалкият Shenzhen Composite се е свил с 34%.
Японският Nikkei 225 приключи днешната сесия при ръст от 80,40 пункта, или 0,37%, до 22 091 пункта. Хонконгският Hang
Seng падна с 96,77 пункта, или 0,38%, до 25 250 пункта. Южнокорейският Kospi отстъпи с 0,40%, до 2098 пункта.
Какво се случва у нас?
Българската фондова борса (БФБ) в сряда дава леки признаци на нормализиране след големия спад във вторник. SOFIX се
движи почти без промяна при нива от 597,04 пункта. Вчера водещият индекс отписа 11 пункта и падна под
психологическите 600 пункта за първи път от февруари 2017 г.
BGBX40 нараства с 0,11 пункта, или 0,09%, до 117,56 пункта.
BGTR30 покачва с 0,31 пункта, или 0,06%, до 500,96 пункта.
BGREIT се увеличава с 0,23 пункта, или 0,20%, до 116,68 пункта.
БНТ
√ ОП "Развитие на човешките ресурси": Обучение и безопасни условия на труд
Строителството е един от секторите, в които работата е тежка, а отговорността - голяма. Убедени, че човешкият капитал е
изключително важен от пловдивска компания решили да инвестират в обучение на работниците и специални облекла за
по-безопасни условия на труд. Това става възможно благодарение на оперативната програма ,,Развитие на човешките
ресурси", управлявана от министерството на труда и социалната политика.
√ Близо 2000 чужденци от трети държави са работили през лятото във Варненско
Близо 2000 чужденци от трети държави са работили в туристическия сектор през лятото във Варненско, съобщи директорът
на службата по заетост в областния град Божидар Михайлов.
Той посочи, че в ръководената от него дирекция са приети документи за регистриране на заетост до 90 дни на общо 1969
граждани от трети държави.
В сектора са работили чужденци от Украйна, Молдова, Русия, Беларус, Македония, Грузия, Туркменистан, Турция,
Таджикистан и други страни.
Михайлов каза, че през миналата година чужденците с разрешения за работа са били по-малко, но и самата процедура е
била стартирана по-късно.
√ Новите електробуси тръгват по софийските улици от средата на ноември
Първите 20 електрически автобуса на градския транспорт пристигнаха в София. Модерните превозни средства ще се
движат по линиите, които пътуват в централната градска част. Обновяването на градския транспорт е една от мерките
срещу замърсяването на въздуха.
На таблото на електробусите се вижда капацитетът на батерията, а батериите ще се зареждат в трите гаража на градския
транспорт, обясни Слав Монов, директор на "Столичен автотранспорт".
Минимум 70 места имат и не се различава по нищо друго от нормалните автобуси освен, че се задвижва от електрически
двигател и не изхвърля никакви вредни емисии, с което ще подобри многократно качеството на въздуха. Другите им
предимства са, че ще бъдат снабдени с рутер за интернет, ще може да се зареждат и мобилни телефони в тях, обясни
Монов. Електробусите са с нисък под и климатик, допълни той.
Слав Монов, директор на "Столичен автотранспорт": След втората половина на ноември поетапно ще започнем
въвеждане в експлоатация и обучение на водачите.
Actualno.com
√ Българо-белгийски форум организират в Габрово
Ден на Белгия в Габрово ще се проведе в неделя (28 октомври) по повод Европейската година на културното наследство.
Форумът е организиран от Областна администрация.
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Събитието е с цел насърчаване на хората да откриват културното наследство на Европа и да засилят чувството си на
принадлежност към общото ни европейско пространство.
То ще се състои в библиотеката на Техническия университет – Габрово, където над 15 български и белгийски фирми от
хранително-вкусовата и леката промишленост ще промотират своята продукция.
От 15 часа в Художествена галерия „Христо Цокев“ жителите и гостите на града ще могат да видят спектакъл със знамена
на асоциация "Рейнаут" (Белгия), работилница за „цветни аранжименти“, изложба от корици на комикси, една от
емблемите на Белгия – шоколада, и джаз концерт.
В 16 часа културната програма продължава с джаз концерт на Габровски камерен оркестър с диригент Иван Стоянов и
гостуващи музиканти Никола Озер (Белгия) - цигулка, Петър Миланов – китара, и Недялко Недялков – кавал.
Официални гости на събитието ще бъдат посланикът на Белгия , консулът на Кралство Белгия Барт Кусенс, Огнян Златев –
ръководител на Представителството на ЕК в България, членове на Борда на директорите на бизнес клуб „Белгия – България
– Люксембург“, кметът на община Габрово Таня Христова.
В. „Сега“
√ До края на годината кабинетът ударно ще харчи по 28 млн. лв. на ден
Въпреки че има над 2 млрд. излишък, бюджетът за тази година ще бъде актуализиран заради увеличението на
полицейските заплати
Само за два месеца правителството ще похарчи 2 млрд. лв. от излишъка, натрупан през годината. Плановете на
управляващите са бюджетът за 2018 г. да завърши с 0.5% излишък. При очакван брутен вътрешен продукт от порядъка на
110 млрд. лева тези 0.5% се равняват на около 550 млн. лева. Към момента хазната е на плюс с 2.5 млрд. лева, но в
оставащите седмици до Нова година излишъкът буквално ще се стопи. Трескавото харчене на бюджета по Коледа без
санкция на парламента вече се превръща в управленска традиция.
Тези намерения бяха потвърдени от шефката на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова. "Към
момента излишъкът е 2.5 млрд. лв., но ще бъде стопен до края на годината до 0.5% от БВП. За трета поредна година този
излишък ще се формира заради планирани, но неосъществени капиталови разходи", заяви Стоянова пред БНР.
В същото време в преходните разпоредби на проектобюджета за догодина финансовият министър Владислав Горанов
предлага актуализация на тазгодишния бюджет. Поправката е заради 100-те милиона лева, "дадени" от премиера Бойко
Борисов на полицаите за увеличение на заплатите им, след като те излязоха на протест в началото на годината. Точната
сума, с която се увеличават разходите за персонал, е 117 млн. лв. Със същата сума се орязват капиталовите разходи - т.е.
инвестициите на държавата.
Традицията с трупането на излишъци и експлозивното харчене на огромни суми по неособено прозрачен начин на финала
на годината предизвиква остри критики от икономисти и опозиция. Наскоро и президентът Румен Радев се възмути от
порочната практика и настоя харченето на излишъка да става след дебати и с решение на Народното събрание, а не с
министерски постановления.
Според Менда Стоянова обаче по-интензивното харчене през ноември-декември било нещо нормално за бюджетния
цикъл - в края на годината приключвали проекти, възложени по-рано, тогава се извършвали и разплащанията. Такива били
и разходите, които ще стопят 2 млрд. лева от сегашния излишък. "Това са множество проекти на различни министерства,
които по списък са заявили, че ще се разплатят", поясни Стоянова.
Големият излишък се дължи на неизпълнените инвестиции, а причината за това е бавното усвояване на еврофондовете.
"Тук, за съжаление, трябва да отбележим, че почти по всички оперативни програми има изоставане вече за трета година",
посочи шефката на бюджетната комисия. По последни данни едва 1/5 от отредените за България близо 10 млрд. евро за
периода 2014 - 2020 г. са разплатени до момента. Забавянето е причина и предвиденото съфинансиране от държавния
бюджет да бъде "спестено".
"Всички тези икономии, направени през 2017 и 2018 г., ще бъдат похарчени вероятно в следващата и в 2020 г. В края на
програмния период ще има форсиране“, подчерта Менда Стоянова. По думите й именно ускоряването на европроектите
е причина бюджет 2019 отново да се планира с дефицит, макар и само с 0.5% от БВП.
НАГОРЕ
Разходите, които държавата смята да направи догодина, растат спрямо планираните през тази година с 5.1 млрд. лв. В
проектобюджета за 2019 г. е записано, че държавата ще похарчи 44.457 млрд. лв.
Както стана ясно, 1/5 от увеличението се дължи на 10-процентното вдигане на бюджетните заплати и с 20% - на
учителските. Повече средства се дават за субсидии, социални и здравноосигурителни плащания. Повече са и капиталовите
разходи. Предвижда се те да достигнат рекордните 6.8 млрд. лв. За тази година са планирани 6 млрд. лв., но реално са
направени разходи само за 4.7 млрд. лв.
Освен заради по-голямото усвояване на еврофондове капиталовите разходи растат допълнително и заради изместване на
няколко нереализирани през последните две години проекта като тол системата на стойност 215.3 млн. лв. През 2020 и
2021 г. разходът за тол системата и електронните винетки нараства съответно с 263 и 294 млн. лв.
√ Пътуванията изяждат 50% от издръжката на икономическото министерство
Около 50% от разходите за издръжка на министерството на икономиката през миналата година са отишли за командировки
в чужбина. Това показва доклад на Сметната палата за управлението на публичните средства на ведомството в рамките на
година и половина - от началото на 2016-а до средата на следващата 2017 година.
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Така, ако през 2016 г. разходите за командировки са 3.9 млн. лв., или 48% от общите разходи за издръжка, то само за
полугодието на следващата 2017 г. те са 2.2 млн. лв., или точно 52% от разходите за издръжка за полугодието, показва още
докладът. В него се отбелязва, че все пак нарушения не са констатирани.
Одиторите отчитат, че най-висок дял в общо извършените разходи по бюджета на министерството са именно харчовете за
издръжка. През 2016 г. те са 8.1 млн. лв., а към средата на следващата година вече достигат 4.2 млн. лв. Следват разходите
за заплати и възнаграждения, които през 2016 г. са в размер на 5.8 млн. лв., а към полугодието на 2017 г. са 2.7 млн. лв.
Изплатените средства под формата на граждански договори към края на 2016 г. са в размер на 172 303 лева, а към средата
на 2017 г. - 41 272 лв. В разходите извън заплата са включени плащанията за консултации, техническа и организационна
помощ, експерти и др.
РЕНТА
Парите от наеми заемат най-висок дял в приходната част на бюджета на ведомството на Емил Караниколов, показва още
докладът на Сметната палата. Приходите от наеми на имущество на министерството за 2016 г. са 838 477 лв. Към средата
на 2017 г. те са 433 607 лв.
√ Броженията срещу здравните промени започнаха
Здравният министър се размина с шефа на касата за лечението на деца в чужбина
Промените в основните здравни закони, които управляващите се опитват да прокарат по скандален начин - без обществена
дискусия, през преходни и заключителни разпоредби на закона за бюджета на НЗОК, вече предизвикват брожения.
Здравният министър Кирил Ананиев и шефът на касата Дечо Дечев пък влязоха в открито противоречие в опитите си да
обяснят какво точно възнамеряват да правят по крайно чувствителни за обществото теми като фонда за лечение на деца и
плащането на лекарствата.
Особено тревожно е положението с фонда за лечение на деца. Догодина той трябва да се закрие, а работата му да се
поеме от здравната каса. Под претекст за повече ефективност здравните власти смятат да направят пореден опит да се
отърват от обществения съвет, който през годините е разкривал редица проблеми и неуредици в работата на фонда. Остри
изявления по въпроса направи в понеделник пред БНТ управителят на касата Дечо Дечев. "Общественият съвет няма да
остане, защото за него няма място в новата структура, която ще извършва чисто експертна дейност", категорично заяви
той.
Заради тези намерения преди ден Пенка Георгиева от обществения съвет обяви, че обществениците и представителите на
пациентските организации в съвета свалят своето доверие от Дечо Дечев "заради експериментирането с живота и здравето
на пациентите - децата на България".
"Общественият съвет не е удобен на лобистите, търгуващи с медицинските изделия. Елитът на здравеопазването е
изтласкан, защото са неудобни", допълни Георгиева. Дечев обаче коментира, че не приема за сериозни тези протести
срещу преструктурирането, защото те идват от хора "с нулева медицинска експертиза".
Дечев хвърли още една бомба - че предстоят промени в това какво ще плаща фондът занапред. "Сега средствата не се
използват рационално. От плащаното за лечение в чужбина едва 15% са за медицински дейности, останалото се дава за
придружаващи неща", посочи той. Това веднага породи опасения, че управляващите ще отрежат съпътстващите разходи
по лечението, например престоя на близките в чужбина по време на лечението.
Здравният министър Кирил Ананиев, който не благоволи да представи официално предложенията, но се появи на
тържествено събитие за финансиран от ЕК проект, се опита да потуши пожара, предизвикан от изявленията на Дечев.
"Дискусията за това дали да остане общественият съвет, или дали ще има друг орган, който да изпълнява функциите му,
все още тече", каза Ананиев. Той допълни, че при всички случаи това, което децата ще получават от фонда, няма да е помалко, отколкото досега. Родителите, които придружават децата си по време на лечението им в чужбина, също ще запазят
право на финансиране за пътните им разходи, увери министърът.
Разнопосочни са тълкуванията и за новия начин за финансиране на лекарствата. Според проекта за бюджет на касата
занапред лекарят "може да предписва лекарствения продукт/терапевтичния курс, съобразено с неговата разходна
ефективност, когато в конкретния случай са налице терапевтични алтернативи, лекарствените продукти имат доказана
сходна терапевтична ефикасност и безопасност за лечение на заболяването на задължително осигуреното лице, с подобно
клинично протичане и тежест съгласно кратката характеристика на продукта/ите".
Дечо Дечев вижда този нов принцип в императивна форма. "В медицината за лекарствата няма термини, като евтини,
скъпи, генерични, стари или иновативни. Съществува терминът ефективни. С промените задължавам лекарите да изберат
лекарството според ефективността. Ако няколко продукта имат еднакви показания и противопоказания и различни цени,
за новорегистрираните болни трябва да се подбере медикаментът с най-ефикасна цена", поясни той.
Друго твърди председателят на надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър Жени Начева. "Разходно-ефективна терапия не
означава най-евтината. Дали сме принципна дефиниция в закона, но разходната ефективност е принцип на наблюдение,
не е задължителен принцип на заплащане. С конкретна наредба с участие на притежателите на разрешение за употреба
ще дефинираме за кои медикаменти може да се приложи този принцип. При всички положения това няма да е обвързано
с най-ниския разход. Няма знак на равенство между разходна ефективност и най-евтин медикамент в никакъв случай",
увери тя.
ОПТИМИСТИЧНО
По повод новата мегаагенция за медицински надзор, в която се вливат медицинският одит, агенцията за трансплантации
и асистирана репродукция здравният министър заяви вчера, че целта е да се създаде по-добра организация. Според него
това ще е нормална агенция, в която ще се вдигне нивото на отговорност и работа. Освен това ще се вменят повече
функции, които да изпълняват хората в нея – както административни, така и контролни. Много вероятно е обаче да се
постигне точно обратното - размиване на отговорността и още по-големи организационни проблеми при
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трансплантациите. Освен с тези дейности агенцията ще бъде натоварена с почти цялата административна работа на РЗИ,
други комисии и звена в системата.
√ Без реформи МВР и МО ще разполагат с 300 млн. лв. повече догодина
И надзирателите искат по-високи заплати. Съдебната власт и Горанов спорят за 100 млн. лв.
Силовите ведомства ще разполагат с рекордни бюджети и през следващата година въпреки липсата на каквито и да е
реформи. Според проектобюджета, изготвен от финансовото министерство, МВР и Министерството на отбраната ще
изхарчат около 300 млн. лв. повече спрямо 2018 г.
Тази година парите на МВР са 1.296 млрд. лв., като тук не влизат допълнителни траншове, отпускани извънредно през
годината. Догодина полицията ще получи рекордното увеличение от 218 млн. лв. Най-много средства ще се похарчат за
заплати - от над 1.5 млрд. лв. общ бюджет за 2019 г. близо 1.4 млрд. лв. ще се дадат за заплати. Една от причините за
увеличението е, че в началото на годината под страх от протести по време на европредседателството премиерът Бойко
Борисов обеща на полицаите 10% по-високи възнаграждения и скок с още 10% през 2019 г., ако полицията покаже добри
резултати.
От години заплатите са най-големият разход за вечно недостигащия бюджет на полицията. Това е и основната причина за
лошата материална база. Догодина МВР ще има за капиталови разходи едва 15 млн. лв. при 22 млн. лв. т. г.
С малко над 82 млн. лв. се увеличава бюджетът на военното министерство. Сега парите му са 1.193 млрд. лв., а за 2019 г.
са предвидени 1.277 млрд. лв. В тези суми не се включват парите за модернизация на армията. Общата сума за тях е над
4.4 млрд. лв., които ще се плащат на вноски години наред.
Надзирателите също искат увеличение на заплатите, става ясно от писмо на синдиката им до правосъдния министър Цецка
Цачева. Те твърдят, че през последните месеци нямат никакъв диалог с министерството. Надзирателите протестираха за
по-високи заплати в началото на годината. Тогава успяха да постигнат увеличение с 88 лв. на човек. От писмото им обаче
става ясно, че това не е достатъчно. Надзирателите искат да обсъдят с Цачева "адекватно увеличение на основните месечни
възнаграждения предвид инфлацията, драстичния скок на цените на стоки, услуги от първа необходимост, данъци, такси
и др.". Скок на заплатите обаче не е единственото им искане. Надзирателите настояват и за подобряване на охраната в
затворите. Преди няколко месеца, след бягството от софийския затвор на Владимир Пелов и Радослав Колев, Цачева
обеща, че ще се купи нова техника и ще се инвестира в оборудване.
СПОР
Отново се разрази спор за парите на съдебната власт. За 2019 г. ВСС е изчислил, че на системата й трябват 769 млн. лв.
Кабинетът предлага да се отпуснат 666 млн. лв. По информация на "Дневник" в предложението на ВСС е включено и
предстоящото 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор, обещано от премиера. По закон магистратските заплати
се определят на базата на тези в администрацията. ВСС предлага в спецсъда и прокуратурата, които поеха делата за
корупция по високите етажи на властта, да получат до три заплати бонус. Същите пари да се дадат и в по-натоварените
съдилища, предлагат от съвета. Според финансовото министерство обаче бонусите трябва да са една заплата.
√ Студентите в 6 специалности ще бъдат освободени от такси догодина
Три университета получават намален бюджет
Шест специалности с идентифициран бъдещ недостиг на пазара на труда най-вероятно от догодина ще станат безплатни
за студентите. Това съобщи за "Сега" просветният министър Красимир Вълчев по повод новата мярка, целяща да повиши
интереса на младите към тези направления. Сред другите новости при университетите за 2019 г. са повече пари за
издръжка на обучението, както и повече средства за стипендии.
В проектобюджета за 2019 г. въпросните специалности не са описани конкретно. По думите на министъра обаче безплатни
ще станат най-вероятно математика, физически науки, химически науки, религия и теология, енергетика и педагогика на
обучението по различни предмети. За освобождаване на студентите във въпросните специалности от такси са предвидени
2 млн. лв., които са предвидени в бюджета на МОН. Бройките не са кой знае колко много - за м.г. например младежите у
нас, следващи педагогика на обучението са малко над 1400, тези по математика са едва 166, избралите физически науки 171, религия - едва 95 души и т.н.
За издръжка на обучението на студентите през 2019 г. са предвидени 39 млн. лв. повече от тази година, или 374 млн. лв.
Парите няма да се разпределят по равно на всички вузове, а според оценката за качеството на обучението в съответното
висше училище. Общо висшите училища и БАН ще разполагат с бюджет от 551 млн. лв.
Най-много допълнително средства ще получи Софийският университет - неговият бюджет се увеличава от 58 на 66 млн. лв.
7 млн. лв. повече ще има и за Техническия университет-София (от 41 на 48 млн. лв.). На трето място по увеличени средства
за издръжка се нарежда Медицинският университет във Варна - за него са планирани около 4 млн. лв. повече (от 20.6 на
24.3 млн. лв.). УНСС ще получи близо 3 млн. лв. към досегашния си бюджет (т.е. общо 24.6 млн. лв.). По около 2 млн. лв.
повече са предвидени за още 7 университета. МУ в София ще разполага с 36 млн. лв., Медицинският в Пловдив ще получи
21 млн. лв., а Медицинският в Плевен - 10 млн. лв. Бюджетът на Тракийския ще бъде 21 млн. лв., на Пловдивския - 24 млн.
лв., на НСА ще е 16 млн. лв., а на УАСГ - 15 млн. лв. Лесотехническият университет би следвало да разполага с 1.5 млн. лв.
повече, с което бюджетът му става 8.7 млн. лв., а Русенският - с 1 млн. лв. отгоре, или 13.6 млн. лв.
При три висши училища има намаление на средствата - Бургаският "Ас. Златаров" (с 99 хил. лв. по-малко, или 4.5 млн. лв.),
Стопанската академия в Свищов (539 хил. лв. по-малко,или 4.3 млн. лв.) и УниБИТ (146 хил. лв. по-малко,или 4.2 млн. лв.).
За намаление може да се говори и при Българската академия на науките - т.г. тя получи 98 млн. лв. (83 млн. лв. и още 15
млн. лв., извоювани чрез протест), а за 2019 г. са предвидени 94.1 млн. лв.
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Три специалности ще бъдат зарадвани с леко увеличена базова издръжка - за един студент по икономика, администрация
и управление и туризъм занапред вузовете ще получават на година по 796 лв. вместо сегашния минимум от 693 лв. Целта
е да се компенсира намаляването на приема на студенти в тези направления, което ще продължи и занапред.
Допълнителни 2 млн. лв. са планирани и за увеличаване на стипендиите на студентите, в това число и за тези от
историческите български диаспори в чужбина, приети в наши държавни вузове. За периода 2019-2021 г. са заложени и по
3 млн. лв. годишно за допълнителни стипендии на докторантите, които ще бъдат предоставяни съгласно приетия през 2018
г. диференциран подход, зависещ от интензивността на научната им дейност.
ОБХВАТ
Ако през 2018 г. средно приравненият брой студенти е бил 153 495 души, през 2019 г. броят им е планиран на 150 179, т.е.
намалението ще е с 3316 бройки, става ясно от проекта на държавния бюджет. През 2019 г. се очаква още относителният
дял на средствата за издръжка на обучението, формиран на базата на качеството на обучението и съответствието му с
потребностите на трудовия пазар, да нарасне до 55.46%. (от 2.28% през 2011 г.)
Economic.bg
√ Българските евродепутати започват да се борят за повече пари за България
Евродепутатът ще настоява за 40 млрд. евро повече финансиране за Кохезионната политика
Евродепутатът Андрей Новаков и българските му колеги започват да се борят за по-добър за България и Източна Европа
като цяло бюджет на ЕС. Това обяви самият Новаков чвъв Facebook. Публикацията му е по повод започващите в
Европейския парламент дискусии по предложения от Европейската комисия многогодишен бюджет на ЕС за периода 20212027 г.
На 16 октомври на специално събитие, посветено на бъдещето на Кохезионната политика на ЕС, Новаков коментира, че
той и колегите му ще настояват нейният бюджет да бъде увеличен с 40 млрд. евро. Като се има предвид, че процентът
средства, който се полага на страната ни от Кохезионния фонд, е удвоен от 4 на 8%, то увеличаване и на парите във фонда,
ще увеличат още повече финансирането за нашата държава.
Новаков посочи какви са базовите числа, предложени от Европейската комисия, по които Европейският парламент сега
ще дебатира. Цялостният бюджет на ЕС за 2019 г. е 166 млрд. евро. За основната политика за насърчаване на градското и
селско развитие са предвидени 44 млрд. евро, 11 млрд. евро пък са планирани за наука и иновации. 3.4 млрд. евро са
предвидени за мобилност на студентите и насърчаване на младежката заетост. За нови пътища и жп линии са планирани
2.6 млрд. евро.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
Нова телевизия "Здравей, България"
За парите в джоба ни и парите в държавата: Как ще живеем с Бюджет 2019?
Брутален побой над цветнокож британски гражданин. Футболни фенове ли са извършителите?
Разпадат ли се нови велоалеи в София? Проверяваме на живо.
В очакване на първия сняг по високите места. На живо - властите със съвети към шофьорите.
Жажда за живот. Напук на болестта - момче с увреждане в битка за нормален живот.
Лятно или зимно часово време избра България и как това ще се отрази на бизнеса и на всеки един от нас?
Отговорите в "На твоя страна" с Георги Георгиев.
√ Предстоящи събития в страната за 25 октомври
София.
- От 11.00 часа на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще се срещне с вицепремиера и министър на външните
работи на Република Словения Миро Церар. По-късно през деня, от 13.00 часа, на „Дондуков" 2 президентът ще
приеме Франческо Рока - председател на Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец. Той е
на посещение у нас по повод отбелязването на 140-годишнината от създаването на БЧК, което се провежда под
патронажа на държавния глава Румен Радев.
- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
- От 11.30 часа в Северното фоайе на Народното събрание председателят на парламента Цвета Караянчева ще връчи
удостоверенията на сътрудниците от „Студентската програма за законодателни проучвания" към парламента.
- От 14.10 часа в Министерството на външните работи вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина
Захариева ще се срещне със словенския си колега Миро Церар.
- От 09.00 часа в клуб 42, НДК ще започне конференцията „Зелени градове за устойчива Европа".
- От 09.00 часа в International Business School, зала Универсум (улица "Винсент ван Гог" 7, до МОЛ „Парадайс") ще бъде
открита XIV национална конференция по е-Образование, която ще премине под мотото „Дигитални умения за
устойчиво е-Образование". Зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева ще открие събитието.
- От 09.30 часа в хотел „Хилтън" еврокомисарят Мария Габриел ще участва в конференцията „Трафик на хора и
киберпрестъпления" по повод Европейския ден за борба с трафика на хора. В събитието ще се включат още кметът на
София Йорданка Фандъкова, председателят на фондация Ханс Зайдел Урсула Менле, посланикът на Обединеното
кралство Ема Хопкинс, Явор Колев и др.
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- От 09.30 часа в Клуб 42 на Националния дворец на културата ще се проведе Европейска конференция „Зелени градове
за устойчива Европа".
- От 10.00 часа в зала „Европа" в конферентен център „Глобус" на ет. 2 в сградата на КНСБ Владислав Горанов и
социалният министър Бисер Петков ще представят параметрите на проекта за държавен бюджет за 2019 година пред
членовете на Координационния съвет на КНСБ.
- От 10.00 часа ще започне редовното заседание на Столичния общински съвет.
- От 11.00 часа Селскостопанска академия ще отбележи празника на земеделската наука „Даровете на природата",
който е професионален празник на работещите в областта на земеделската наука.
- От 11.30 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Българската академия по естетична
стоматология /БАЕС/ и Факултетът по дентална медицина при МУ-Пловдив за проблемите на
пациентите с увреждания в областта на лицето.
- От 13.00 часа в сградата на Българската стопанска камара ще се проведе национална конференция на тема
„Предизвикателства пред развитието на човешкия капитал в индустрията".
- В 15.00 часа в зала „София" на БЧК с редица празнични прояви ще бъдат отбелязани 140 години от създаването на
организацията. Юбилеят е под почетния патронаж на президента на Република България Румен Радев. От 17.00 часа
Софийска градска художествена галерия ще бъде домакин на срещата на Франческо Рока с повече от 100 младежидоброволци от цялата страна. В 19.00 часа е началото на тържественото честване на 140-годишнината в Народния
театър „Иван Вазов" с участието на президента Румен Радев. След официалните приветствия предстои концерт, под
надслов „Заедно помагаме", в който изтъкнати български изпълнители даряват таланта си за каузата на БЧК.
- От 18.00 часа в галерия „Райко Алексиев" ще бъде открита изложбата „Обекти и алегории" на Атанас Ташев.
- От 18.00 часа в Театър Азарян АСТ фестивал за свободен театър ще представи пърформансът „Invisible Republic"
***
Благоевград.
- От 09.00 часа в зала „22 септември" ще бъде поставено началото на кръгла маса на тема „Бъдеще за науките за
древността".
- От 11.00 часа в кв. „Вароша" на ул. „Бистрица" 12В, където се намира аадминистративната сграда на Дирекция
„Национален парк Рила" ще се състои церемония „Първа копка" за изграждане на посетителски информационен
център, достъпен за хора със специфични нужди и в неравностойно положение.
- От 18.30 часа в БГ кафе (ул. „Иван Михайлов" 58), експерти на коалицията от неправителствени организации и
граждански групи „За да остане природа в България" ще проведат информационна среща в защита на Национален
парк Пирин.
***
Бургас.
- От 10.30 часа кметът на Бургас Димитър Николов ще посрещне в Заседателната зала на Общината бургаската смесена
двойка в спортна акробатика Мариела Костадинова и Панайот Димитров, спечелили два златни
медала на младежката олимпиада в Буенос Айрес.
- От 12.30 часа в Изложбен център Флора Бургас ще се проведе конференция на тема „Адаптация към изменението на
климата - перспективи пред общините в област Бургас". От 13.00 часа Атанаска Николова заместник-министър на околната среда и водите, заедно с експерти от Световната банка, ще представи проект на
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие.
- От 18.00 часа в зала 2 на Експо център „Флора" ще бъде представен проектът „Гласове от залива" на Росен Сеновски.
- От 18.00 часа в Галерия „13-то стъпало" ще бъде открита фотоизложбата „Родопски шарки" на Цончо Балканджиев.
- От 18.00 часа в залата на градската библиотека, експерти на коалицията от неправителствени организации и
граждански групи „За да остане природа в България" ще проведат информационна среща в защита на Национален
парк Пирин.
***
Варна.
- От 10.30 часа в Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов" ще бъде открита
първата на територията на Община Варна детска площадка за игра, съобразена с уврежданията и възможностите на
обучаващите се деца.
***
Велико Търново.
- От 09.00 часа в голямата зала на Община Велико Търново ще започне заседанието на Общински съвет - Велико
Търново.
- От 10.00 часа в Ритуалната зала на Община Велико Търново ще се проведе среща във връзка с Националната програма
за силанизация на детските зъби. Официалната тема на кръглата маса е „Популяризиране на Национална програма за
профилактика на оралните заболявания при деца за подобряване на познанията и културата на различни целеви групи
от населението в областта на профилактиката на оралните заболявания".
- От 10.30 часа в регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Бюрото по труда.
- От 13.30 часа в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон" ще бъде представена книгата „Заточена любов" от Иванета Пейкова,
ученичка в XII "а" клас на гимназията. Събитието е част от дейностите на училището, посветени на
Националната седмица на четенето - 2018г., в изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за
насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.).
***
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Видин.
- От 09.00 часа в Конферентния център на Областна администрация - Видин ще бъде открита IV Международна
конференция „Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот на Видинско и Тимошко - XVIII-XX век".
- От 11.00 часа на ул. „Раковска" 13 кметът на Община Видин Огнян Ценков ще открие Клуб на туриста-ветеран „Белият
Дунав".
***
Враца.
- От 10.30 часа в детския отдел на Регионална библиотека „Христо Ботев" ще се проведат инициативи по повод
Националната седмица на четенето.
- От 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация - Враца ще се проведе заседание на Областния щаб
за изпълнение на Плана за защита при бедствия във връзка с подготовката за зимния сезон.
***
Добрич.
- От 17.30 часа във фоайето на Младежкия център ще бъде открита изложба по проект „Ябълката фест" на Сдружение
„Черноморски център за развитие".
***
Казанлък.
- От 09.30 часа в зала „ Инфра" на Община Казанлък ще се проведе 43-то редовно заседание на Общинския съвет.
- От 13.00 часа в сградата на Сдружение „ Бъдеще за децата" ще се състои работна среща по проект „ Заедно с нашите
деца". По време на срещата ще бъдат предствени дейностите по проекта, ще бъде дискутирано по теми, касаещи
семейството и децата. Във формата ще вземат участие и партньорите на Сдружението по проекта от детските градини
„ Еделвайс" и „ Слънчице".
- От 18.00 часа в залата за временни изложби на Художествената галерия ще бъде открита изложбата „ Пътят..." на
Цветан Казанджиев.
- От 17.30 часа народните представители от ПГ на „БСП за България" Филип Попов, Елена Йончева, Донка Симеонова
и Станислав Владимиров ще имат среща в малката зала на Дома на културата „Арсенал", за да представят „Визия за
България".
***
Панагюрище.
- От 16.00 часа в камерната зала на Театър Дом-паметник ще се състои официалното награждаване на победителите и
представяне на отличените мултимедийни презентации в ученическия конкурс „О, будители народни".
***
Пловдив.
- От 09.00 часа ще започне заседание на Общински съвет - Пловдив.
- От 09.00 часа в заседателната залата на Общинския съвет кметът на Пловдив Иван Тотев ще награди пловдивските
участници в Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес за успешните резултати.
- От 10.00 часа заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще участва в Регионална
конференция на тема „Развиване на регионална стратегия за превенция, защита, наказателна отговорност и политики
в борбата със сексуално насилие" (Обмен на добри практики между България и Великобритания), която ще се проведе
в зала „Империал" на хотел „Империал".
- От 16.30 часа в зала „Компас" в сградата на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще се
проведе публичната лекция „Андерсен - човекът зад легендата" на проф. Кай Долеруп от Университета в Копенхаген.
***
Русе./с. Щръклево.
- От 10.00 часа в сградата на Младежкия център в село Щръклево ще се проведе редовно заседание на Съвместната
българо-румънска земеделска работна група.
***
Русе.
- От 16.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе техническа пресконференция във връзка с
подготовката на фестивала „Светът е за всички - 2018 г."
***
Сливен.
- От 14.00 часа в зала 105 на Община Сливен ще се състои церемония по подписване на Меморандум за сътрудничество
между Община Сливен и Българска академия на науките.
- От 15.00 часа в Първата държавна текстилна фабрика ще се състои откриване на изложба „Българският принос към
културно-историческото многообразие на обединена Европа /из художествено документалното наследство на БАН/".
- От 15.00 до 17.30 часа на открита сцена на пл. „Хаджи Димитър" ще се състои „Фестивал на талантите" с участието на
талантливи деца и младежи от Сливен.
- От 18.00 часа в зала „Сливен" ще се състои церемония по връчване наградите на Община Сливен за 2018 г. и концертспектакъл.
- От 19.30 часа на открита сцена на пл. „Хаджи Димитър" ще има празничен концерт с участието на дует „Шик",
Маргарита Хранова и Йорданка Христова, а от 21.30 часа - празнични фойерверки.
- От 18.00 часа на Стария бряст, експерти на коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да
остане природа в България" ще проведат информационна среща в защита на Национален парк Пирин.
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***
Смолян.
- От 11.00 часа Общинският съвет ще проведе редовното си заседание.
***
Хасково.
- От 10.30 часа в зала „Марица" на Областна администрация Хасково ще заседава Областната комисия по транспорт.
***
Шумен.
От 09.00 часа в зала 363 ще се проведе редовна сесия на Общинския съвет.
От 17.00 часа пред Андрейковото училище ще се състои откриване на паметна плоча на мястото, където преди 120
години е създаден хор "Родни звуци"..
Profit.bg
√ Nasdaq влезе в корекция, S&P и Dow изтриха ръста си за годината
Щатските индекси записаха нови понижения вчера, като Nasdaq потвърди корекцията си, а Dow Jones и S&P 500 изтриха
ръста си за годината, след като разочароващите пргонози от страна на производителите на чипове и слабите данни за
продажбите на жилища засилиха опасенията относно ръста на икономиката и на печалбите на компаниите.
Nasdaq затвори с понижение от 12.4% от рекордно високото си ниво, достигнато на 29 август, като само вчера изгуби 4.4%.
Това бе най-голямото еднодневно понижение за индекса в процентно изражение от 18 август 2011 г.
Производителите на чипове Texas Instruments и STMicroelectronics вчера предупредиха за забавящо се търсене.
Разочароващи прогнози преди тях във вторник направиха Caterpillar и 3M.
Цените на акциите падат този месец вследствие на най-различни опасения - от нарастващи лихви по кредитите и
държавните облигации през бюджета на Италия до изборите за конгреса в САЩ, които са след по-малко от две седмици.
Изнесените вчера данни показаха, че продажбите на нови еднофамилни жилища в САЩ са паднали до близо двегодишно
дъно през септември, което е поредният признак, че нарастващите лихви по ипотечните кредити и по-високите цени
оказват вляние на търсенето.
Индексът на волатилността на Cboe - VIX, скочи с 4.52 пункта, до 25.23, което бе най-високото му ниво на затваряне от 12
февруари. В същото време &P 500 записа понижение в шести пореден ден.
Dow Jones се понижи с 2.41%, до 24 583.42 пункта, докато S&P 500 изгуби 3.09%, до 2 656.1 пункта. Технологичният Nasdaq
Composite затвори с 4.43% надолу на 7 108.40 пункта.
Азиатските акции днес бележат понижения след най-големия спад при технологичните акции на Уолстрийт от 2011 г.
насам.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI губи над 18.5% от началото на годината, след като днес се понижи с над 2%.
Японският Nikkei падна с 3.3% до шестмесечно дъно, докато австралийският основен индекс се понижи до над
едногодишен минимум. Токийският индекс Topix падна с 3%, изтривайки над 155 млрд. долара пазарна капитализация.
Китайските акции също са на отрицателна територия, като индексът на сините чипове SSE Composite изгуби 2.5%, след като
новите мерки за подкрепа на пазарите от страна на китайското правителство не успяха да намалят опасенията на
инвеститорите относно високия ливъридж и търговския конфликт със САЩ.
Хонконгският индекс Hang Seng потъна с 2.2% днес.
На валутните пазари средствата се насочваха към долара и държавните облигации и излизаха от еврото и британския
паунд.
Еврото се понижи с 0.7%, до 1.1397 долара, пробивайки сериозната техническа подкрепа при 1.1430. За последно еврото
губеше 0.2%, до 1.1409 долара.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, отстъпи от близо
деветседмичния си връх до 96.267 пункта.
Британският паунд падна до седемседмично дъно от 1.2865 спрямо долара, след като вчера изгуби 0.8% от стойността си.
За последно паундът поскъпваше леко до 1.2887 долара.
Еврото падна до двумесечно дъно от 127.68 спрямо считаната за валута убежище йена. Дори доларът отстъпи до 112.08
йени.
Цените на петрола се понижиха на фона на опасенията относно световния икономически растеж. Петролът от сорта брент
поевтиня с 52 цента, до 75.65 долара за барел, докато цената на щатския лек суров петрол намаля с 53 цента, до 66.29
долара за барел.
Спот цената на златото нарасна леко до 1 236.76 долара за тройунция.
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