Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

News.bg
√ АИКБ остро срещу лобистки текстове, които тормозят бизнеса
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.
Това заявяват от АИКБ в обръщение до народните представители по повод предложените промени в чл. 37 от Закона за
счетоводство. Промените, прокарани лобистки, ще бъдат разгледани днес в ресорната парламентарна комисия.
С промените 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.
От АИКБ подчертават, че в повечето страни от ЕС и съседни на България, за няколко хиляди малки и микро предприятия
като акционерните дружества, коандитните дружества с акции, както и консолидирани дружества - прагове изобщо няма.
А според регулациите у нас, 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 съответните одиторите ще получават още по-големи
доходи.
От АИКБ предлагат промени на чл. 37 от ЗС, с които ще отпаднат около 1/3 от подлежащите на одит предприятия, които
поради малките си размери носят само 10% от доходите на одиторите. Предложенията им, подчертават от АИКБ, са
подкрепени от БСК, БТПП и КРИБ и единодушно от Националния съвет за тристранно сътрудничество (вкл. КНСБ и КТ
Подкрепа), както и от Националния икономически съвет.
Освен това вече цели 3 години микро и малките предприятия са подложени на административни и финансови тежести,
вследствие на лобистки текстове в закона. 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, посочват от АИКБ.

Източник: АИКБ
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В обръщението си до народните представители, с което news.bg разполага, от организацията разобличават и някои
от твърденията за задължителния одит, който ще бъде прокаран с промените в Закона за счетоводството, като
манипулативни.
Така например според одиторските фирми праговете ни са актуализирани наскоро и не са ниски, а отнесени към БВП,
са по-високи отколкото в Германия.
Според работодателската организация няма по-рестриктивен закон от нашия и прилагат таблица с цифри за сравнение.

Източник: АИКБ
Освен това, според АИКБ, одиторите премълчават, че за няколко хиляди малки и микро предприятия като акционерните
дружества, командитните дружества с акции, както и консолидирани дружества - прагове изобщо няма.
Освен това не отговаря на истината и твърдението, че фискът има нужда одитите, пише в обръщението, според което
фискът разполага със свои методи за установяване и събиране на дължимите данъци, а така или иначе предприятията
избират одитора и заплащат одита.
А и защо фискът в Сърбия, Румъния и Гърция няма такава нужда, питат реторично от АИКБ.
Според работодателската организация не отговаря на истината и твърдението, че е нужно да се одитират всички
дружества, за да няма сива икономика.
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, посочват от АИКБ и продъжават, че 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, питат от АИКБ и посочват като пример случаят "КТБ".
Не отговаря на истината и твърдението, че 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 е, че 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.
От АИКБ се противопоставят и на твърдението, че одитът не е административна тежест, защото одиторите не са държавна
администрация. Напротив, според работодателите, това е административна тежест и затруднява бизнеса.
Като доказателство работодателите цитират и 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."
Според АИКБ задължителният одит не може да се налага и с твърдението, че така предприятията могат кандидатстват за
обществени поръчки или кредити, тъй като това засяга един на хиляда случая.
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, заявяват в края на обръщението си от АИКБ и посочват:

2

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 и един ден за кого да гласуват."
Investor.bg
√ Бизнесът иска малките и микрофирмите да се освободят от одит
Вече три години малкият бизнес плаща още един данък в повече – „Данък одитори“. Крайно време е законът да се приведе
в съответствие с европейската директива, така, както са го направили всичките ни съседи, същите, които са ни и преки
конкуренти на световните пазари, но нямат тежестите, с които е натоварен малкият бизнес у нас.
Това е позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България, която изпрати становището си до Народното
събрание по повод предстоящо гласуване на второ четене на предложения за промени на Закона за счетоводство,
свързани с праговете за задължителен одит.
Вече три години малкият бизнес плаща още един данък в повече – „Данък одитори“. Крайно време е законът да се приведе
в съответствие с европейската директива, така, както са го направили всичките ни съседи, същите, които са ни и преки
конкуренти на световните пазари, но нямат тежестите, с които е натоварен малкият бизнес у нас.
Това е позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България, която изпрати становището си до Народното
събрание 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 плюс големите предприятия у нас, а малките и микропредприятията се освобождават от
задължителен одит от Директивата, защото 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 хиляди предприятия. Да се твърди, че всички останали са на сиво, е откровена глупост", категорични са
от АИКБ.
От работодателската организация са на мнение, че 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, констатират в АИКБ. – И нещо, което одиторите удобно премълчават – за няколко хиляди микро- и малки
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“.
От браншовата организация на работодателите са категорични, че предложените прагове от одиторите са продиктувани
от комерсиални цели, „за да могат да получават още по-големи доходи“.
Като аргумент те посочват, че над 6 хиляди микро- и малки предприятия ще са задължени да плащат по силата на лобистки
разпоредби в Закона за счетоводство, прокарани без обсъждане между две четения.
От АИКБ смятат, че манипулациите във връзка със задължителния одит са свързани със защита на привилегиите на
одиторите.
В позицията на работодателите се посочва, че фискът няма необходимост от одит на малките и микропредприятията,
защото „той има свои методи за установяване и събиране на дължимите данъци”.
За пример те дават Сърбия, Румъния и Гърция, където няма такава законова разпоредба и напомнят, че фирмите трябва
сами да избират одитора и да заплатят одита.
От организацията с председател Васил Велев твърдят, че не трябва да се одитират всички дружества, докато одиторското
съсловие е на мнение, че одитът трябва да е задължителен, за да няма сива икономика.
“С предлаганите промени на чл. 37 от Закона за счетоводството ще отпаднат около една трета от подлежащите на одит
предприятия, които поради малките си размери носят само 10% от доходите на одиторите – „т.е. одиторското съсловие ще
оцелее”, се посочва в становището.
Бизнесът призовава депутатите да вземат предвид мнението на организациите, които членуват в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ,
които са подкрепени единодушно от Националния съвет за тристранно сътрудничество (вкличително и от синдикатите
КНСБ и КТ Подкрепа), както и от Националния икономически съвет, за предложенията в чл. 37 от Закона за счетоводство.
БГ Предприемач
√ АИКБ разработи законодателен пакет за въвеждане на менторство и застъпничество в предприятията
АИКБ разработи предложения за допълнение на Кодекса на труда, чрез които методите за обучение и подпомагане в
работна среда „менторство“ и „застъпничество“ да бъдат правно регулирани и да се използват в българските предприятия.
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Предложението e отправено към Министерство на труда и социалната политика, като имащо право да предлага
законодателни изменения и допълнения. С промените в законодателната уредба се цели да се повиши трудовата
пригодност на новопостъпилите работници и да се осигури приемственост в работните процеси.
Подробностите тук.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНT
√ Работодатели, синдикати и правителство ще обсъждат новия бюджет
Министерството на финансите ще внесе проекта си пред тристранния съвет, който ще започне своето заседание в 11 ч.
Министерството на финансите официално ще внесе своя проект за държавен бюджет през 2019 г. на тристранен съвет.
Така работодатели и синдикати ще могат да изкажат своите позиции по бъдещите сметки на държавата. Те имаха на
разположение пет дни, за да се запознаят по-подробно с текстовете.
Финансовото ведомство публикува проектобюджета на страницата си в понеделник. Четири са приоритетите в новата
фискална програма - повишаване на доходите, отбрана, образование и социална политика. Бюджетът за догодина
предвижда повишаване на заплатите в публичната сфера със средно 10 на сто. Средствата обаче няма да се разпределят
"на калпак" увери вчера социалния министър Бисер Петков. Приоритетно ще се вдигат заплатите на държавните
чиновници, чийто доходи досега са били подценени, и които работят на терен.
Според заложената рамка на бюджета увеличение от 20% се предвижда за учителите. Министерството на финансите си е
поставило за цел средната брутна заплата на един учител да достигне до 1860 лева през 2021 г.
От 1 януари, финансовото ведомство предлага минималната работна заплата да достигне 560 лева. Отпадането на тавана
на пенсиите се отлага, а размерът на най-високата пенсия от юли ще стане 1200 лева. Увеличава се и максималния
осигурителен доход до 3000 лева.
В бюджета за 2019 г. е заложен дефицит от 0,5%. Такъв беше заложен и тази година, но се очаква бюджетът да приключи
на излишък. По думите на финансовия министър Владислав Горанов, отново се предвижда дефицит, тоест разходите да
превишават приходите, защото при нужда той ще се използва като буфер в случай, че се влоши конюктурата на пазара.
Очаква се спор между работодатели, синдикати и държава да предизвикат няколко точки. Първо, завишаването на
минималната работна заплата, скока на тавана на пенсиите обвързан със скок на максималния осигурителен доход. Това
неминуемо ще доведе до увеличаване на данъчната тежест върху хората и бизнеса.
Отделно синдикатите са против оставащото непроменено ниво на обезщетенията за безработица и втората година на
майчинството.
√ Красимир Вълчев: Учителските заплати ще бъдат увеличени двойно до 2021 г.
През 2021 година учителските заплати трябва да бъдат увеличени двойно. По тази идея продължава да се работи усилено,
каза в сутрешния ни блок министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Това, което е сигурно до момента е,
че през следващата година учителските заплати ще се увеличат с 20%.
Красимир Вълчев, министър на образованието: Необходимо е учителската заплата да бъде над средната за страната,
дори 120% над средната за страната, след двойното увеличение през 2021 г. очакваме дори тя да бъде 125% от средната
за страната. Това, което можем да кажем за тази година е, че тя за пръв път от много години, десетилетия, ще надвиши
средната за страната. По-точно следващата година, когато бъде реализирано това увеличение. Имаме близо 450 млн. лв.
ръст на средствата за образование, от които над 400 млн. за предучилищното и училищно образование, нещо което
нямаме като аналог в предходните години, освен миналата година и тази.
Предстои подписването на регламент към колективния механизъм, с който да се уточни къде с колко точно ще бъдат
увеличени учителските заплати. Вътрешните правила в отделни училища дават възможност за някои учители да бъдат
увеличени с повече заплатите.
Красимир Вълчев: Допълнителни средства имаме за малките и отдалечени общини, където при равни други условия е потрудно да се привлекат младите специалисти. Също така предоставихме допълнително средства за училищата и детските
градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи, където трябва да се полагат много повече усилия, за да се
осигури тяхното развитие.
√ Избират съдии в Конституционния съд от квотата на съдебната власт
За днес е насрочено Общото събрание на съдиите от Върховния касационен и Върховния административен съд. На него
трябва да бъдат избрани двама съдии в Конституционния съд от квотата на съдебната власт.
В сряда изтече крайният срок за номиниране на претендентите. 10 са издигнатите кандидатури - пет от Върховния
касационен и пет от Върховния административен съд. Съставът на Конституционния съд се обновява през три години с
четирима съдии. Тази година парламентът и президентът избират по един, а двама влизат от съдебната квота.
Новоизбраните четирима ще положат клетва на 13 ноември. Досега е ясно, че парламентарната квота ще бъде попълнена
от Красимир Влахов.
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√ В НС обсъждат на първо четене законопроектите за хората с увреждания
Законопроектите за хората с увреждания и за личната помощ ще бъдат обсъдени на първо четене в Народното събрание.
Текстовете уреждат използването на лични асистенти за хората с увреждания, предвиждат по-висока финансова подкрепа
и въвеждане на индивидуална оценка на потребностите. В предложенията е записано още като ресорен вицепремиер
Валери Симеонов да бъде председател на Съвета за интеграция на хората с увреждания.
Идеята обаче предизвика остри критики в парламента. Част от депутатите смятат, че този текст трябва да се промени.
News.bg
√ Горанов не иска синдикати и работодатели да спорят за бюджета
Фискалната стратегия от 2014 г. се следва напълно и през 2020 г. бюджетът ще бъде балансиран като разчет. Дефицитът от
600 милиона лева от бюджета за следващата година ще бъде един своеобразен буфер за по-неблагоприятно развитие на
икономиката.
Това обяви финансовият министър Владислав Горанов при представянето на параметрите на проекта за държавен бюджет
за 2019 година пред КНСБ.
Финансовият министър не вижда нищо драматично в дефицита, защото стратегията за управление на дълга показва, че до
2021 г. равнището на дълга спрямо БВП ще намалее и ще достигне до около 17%.
"Ако през следващата година успеем да реализираме всички набелязани мерки за подобряване на събираемостта,
първите допълнителни приходи ще отидат за погасяване на дефицита", даде да се разбере Горанов.
Той добави, че доброто фискално изпълнение в приходната част и забавянето на някой инвестиции, води до завършване
на положително салдо, което от една страна помага за подобряване на дълговата позиция на страната по пътя за
присъединяването ни към еврото.
По време на днешния Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) подробно ще се представи Законопроектът
за държавния бюджет за следващата година. "Този път сме доста близко спрямо това, което очакват синдикалните
членове, макар че работодателите биха упрекнали една теза, която свързва директно очакванията на синдикатите с
фискаланат рамка." Според Горанов тези ревност и разминавания между работодатели и синдикати не трябва да
съществуват.
На въпрос ще има ли коледни добавки за пенсионерите, Горанов отбеляза, че е рано да се говори за това, все още се правят
изчисления, но от трансферите за държавно обществено осигуряване е реалистично да се очакват спестявания. Яснота ще
има до средата на следващия месец.
Финансовият министър поясни, че обезщетението за майките на деца с увреждания се изчисляват на база на дохода, на
който са се осигурявали. 410 дни те получават 90% от възнагражденията, което са получавали преди периода на
майчинството.
Той припомни, че през миналата година е била въведена възможността за получаване на половината от високото
обезщетение за първите 410 дни, ако майката се върне на работа и се включи в реалния икономически живот.
√ България продължава да внася стари дизелови автомобили
С 30 000 е нараснал броят на старите автомобили на дизел, които са внесени в България от Западна Европа през миналата
година. За това сочат направените изчисления. Цифрите за Полша са още по-драстични. Тя е внесла 350 000 дизелови
возила. Голяма част от тях идват от Германия, където вече започна въвеждането на рестрикции в тази посока.
Хамбург е първият германски град, въвел ограничения за дизеловите коли. Същото направиха и Берлин и Франкфурт.
В останалата част на континента Мадрид, Париж, Атина, Амстердам и Осло също предприеха подобни мерки.
Ограниченията при дизеловите коли, които налагат развитите икономики на стария континент, вероятно ще задълбочат
проблема в държавите от Централна и Източна Европа.
Полша е сред европейските страни с най-сериозно замърсяване на въздуха. За това сочи големият брой смъртни случаи на
година - 43 000.
Юлия Полисканова - експерт по качеството на въздуха, съобщава, че заради липсата на рестрикции за дизеловите
автомобили в Централна и Източна Европа голяма част от "мръсните" возила от западноевропейските страни ще бъдат
изпратени там.
Янс Мюлер от Transport & Enviroment изразява опасенията си, че ще се стигне до масово манипулиране на тестовете за
вредните емисии, които правят автомобилните производители. Това обаче няма да разреши проблема.
"Всички европейски граждани имат равно право да дишат чист въздух.", категоричен е той.
В. Сега
√ Одиторите не си дават хайвера от филията
Известно е, че никой не иска да му вземат филийката хляб, която си е осигурил с извършвания от него бизнес. Напълно
справедливо е филийката да е намазана и с масло, ако въпросната бизнес дейност се вписва добре в общата картина на
икономиката и не представлява пречка, наложена на останалите по нечестен начин. Но от одиторското лоби искат да
запазят съществуващото status quo около нормативната уредба на одитите, така че на филията им дебело да е намазан чер
хайвер, който да се заплаща от клиентелата им, принудена да търси услугите им.
През 2016 г. с промени в Закона за счетоводството обхватът на задължителния одит беше доведен до сегашното си
свръхраздуто състояние. Гениалната маневра, която осигури хайвера за филийката на одиторите за години напред, беше
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осъществена по добър стар маниер между първо и второ четене на закона в Народното събрание със смехотворна
аргументация и със съвсем не смехотворни последици.
Работодателските организации надигнаха глас срещу удобната за одиторите нормативна уредба, в това число
срещу неприлично занижените „прагове”, при които одитът е задължителен
Малките и микропредприятията обясняват, че подобна услуга просто не им е необходима и че похарчените за нея пари
могат да бъдат използвани за нещо по-разумно и належащо. Но, както каза вицепремиерът Валери Симеонов по време на
заседание на тристранния съвет, няма как работодателите и одиторите да се разберат. Едните плащат общо 13 милиона
лева за услуга, която не им трябва, защото законът ги задължава, а другите взимат същите 13 милиона за съмнителна
работа, която вършат само защото са успели да вкарат лобистка поправка в закона навремето.
Одиторите изтъкват, че работната група, назначена от Министерството на финансите, не била открила необходимост да се
правят промени „само” две години след приемането на закона. За състава на тази работна група работодателите вече
няколко пъти информираха широката общественост и най-вече потърпевшите от нейната работа. Тя е пълна от горе до
долу с всевъзможни лобисти и свързани с одиторската гилдия лица, така че нейното мнение за разумните хора има
стойността на вчерашен вестник.
Чухме и твърдение, че задължението за извършване на независим финансов одит не било административна тежест,
защото не било функция на държавата
Иначе казано, понеже Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) не бил държавна структура, одитът не
би трябвало да тежи на малките и микропредприятията. Да, но на малкия бизнес му е все едно кой ще го товари – държавна
институция или някаква друга. А бреме са както разходите за самата одиторска услуга, така и допълнителното натоварване
на счетоводните звена на дребните фирми.
Да, има предприятия, където независимият одит е крайно необходим и неизбежен. На първо място това са публичните
компании, където независимият одит наистина допринася за прозрачността на дружеството и за информираността на
инвеститорите. Но кого го интересуват резултатите от независимия одит на хиляди малки и микропредприятия, чийто
оборот е повече от скромен, а голяма част от тях са еднолична собственост и резултатите от одита ще отидат при човек,
който и без това знае достатъчно добре финансовото състояние на фирмата си?
Чуха се мнения, че резултатите от одита представлявали особен интерес за данъчните служби. Истината е, че данъчните
изобщо не се интересуват от тези резултати. Всеки, който е имал радостта и удоволствието да пообщува по-задълбочено с
данъчните власти, знае, че те си правят проверките сами, по свои си методики, и се интересуват спазени ли са
разпоредбите на данъчното законодателство, начислени ли са правилно дължимите данъци и в крайна сметка платени ли
са надлежно.
Заверката на одиторите няма абсолютно никаква стойност пред данъчните власти. Само хора, които не са развивали
собствен бизнес и не са плащали корпоративен данък, акцизи и социални осигуровки на персонала си, могат да се „вържат”
на подобна „лакърдия”.
Одиторското лоби се опитва да хвърли горещия картоф в пазвата на европейските законодатели
Що се отнася до компаниите, дефинирани като „малки предприятия”, на държавите членки се оставя правото да налагат
извършването на задължителен одит, който следва да е целесъобразен на специфичните условия и потребности на тези
компании и на потребителите на техните финансови отчети”.
Кой и защо е решил, че в България дребните предприятия имат „специфични условия и потребности” техните финансови
отчети да бъдат заверявани? Къде отиде принципът „мисли първо за малките”? Къде се дяна прословутата Цел 190:
„Свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство. Спазване на десетте
ръководни принципа на „Акта за малкия и средния бизнес за Европа”. Създаването на пътна карта на документооборота
за всеки бизнес”. Това е фрагмент от Програмата за управление на правителството за периода 2017 – 2021 г. Там точка за
насърчаване на паразитни бизнеси няма.
Случаят с налагането на задължителен одит на един куп малки и микропредприятия в България е типичен пример за така
нареченото „позлатяване” (gold plating) на европейска директива. Не само в България, но дори и в Обединеното кралство
бюрокрацията има лошия навик да добавя (от себе си и от сърце) допълнителни изисквания към текстове от европейското
законодателство. Тази лоша практика, наричана „позлатяване”, се е превърнала в напаст и срещу нея се изказват всякакви
европейски институции. Да ни се пробутва родният gold plating за „пълно съответствие с директивата” е колкото цинично,
толкова и безочливо.
А одиторите дори напират за още хайвер и твърдят, че праговете за одит у нас трябва не да се вдигнат, а да се свалят от
порядъка на 3 до 5 пъти. Казват, че ако нямало задължителен одит, всичката финансова информация в страната щяла да
стане „ненадеждна”, че предприятията, които не правят независим одит, били от „сивия сектор” и прочее.
Като боен флаг се размахва тезата за огромната отговорност на одитора „за изразеното от одитора мнение за
консолидирания финансов отчет”. Щеше да е хубаво, ако беше истина. Ще повярваме на тези клетви, след като научим
каква отговорност са понесли одиторите на Корпоративна търговска банка (КТБ).
Дневник
√ Български Су-25 ще бъдат ремонтирани за 310 млн. лв. след обява за 41 млн. лв.
Беларуският ОАО 558-и Авиационен ремонтен завод може да ремонтира 14 щурмови бомбардировача Су-25 от
българските ВВС. Това е единственият участник, допуснат до финала на процедурата по пряко договаряне за 10 едноместни
Су-25К и 4 двуместни Су-25УБК и е определен за изпълнител на обществената поръчка със заповед на министъра на
отбраната и вицепремиер Красимир Каракачанов.
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Прогнозната стойност на поръчката е 41 млн. лв. (без ДДС) за срок 4 години според решението за откриване на процедурата
за обществена поръчка от 17 август 2018 г., без да се посочва за колко точно самолета става дума. Броят им е определен в
Изискванията на възложителя към това решение. Но в същия документ е посочено, че "като опция (...) и при приет с
решение на Министерския съвет проект за инвестиционен разход възложителят има право да сключва конкретни договори
към рамковото споразумение в рамките на неговия срок на действие с обща стойност 82.5 млн. лева (без ДДС)". Допълва
се, че за тази цел към рамковото споразумение ще бъде сключено допълнително споразумение. Макар да се говори само
за "опция", в същите Изисквания изрично са определени и по колко милиона лева - между 16.8 и 30 - ще се превеждат на
изпълнителя във всяка от годините до 2022 г. до общата спомената сума от 82.5 млн. лв.
Още същия ден зам.-министърът на отбраната Анатолий Величков кани на процедура за договаряне беларуския завод и
московската Обединена авиостроителна корпорация за сума 82.51 млн. лв. Същата сума остава записана като прогнозна и
в решение от 23 октомври 2018 г. на министър Каракачанов за избор на изпълнител и покана за преговори за сключване
на договор.
Ценовото предложение на 558-и Авиационен ремонтен завод е за 132 484 980 евро (без ДДС) според доклада на комисията
по търга в Министерството на отбраната. Това са близо 260 млн. лв. без ДДС, или почти 311 млн. лв с ДДС. "Предложената
цена надвишава прогнозата стойност на поръчката, като това обстоятелство не е основание за отстраняване на участника",
пише в решението, подписано от Каракачанов.

Факсимиле от доклада за работата на комисията по обществената поръчка в което се вижда ценовото
предложение на беларуската компания
Заобикаляне на парламента
По закон Министерството на отбраната и правителството могат да възлагат обществени поръчки до 100 млн. лв., а за
разходи над тази сума се иска решение на Народното събрание. Ремонтът е оформен като рамково споразумение, а
конкретните поръчки по него са разпределени в 4 години под този праг. Но така при посочена цена 6.3 пъти по-висока от
първоначално описаната в обществената поръчка формално, изглежда, няма нарушение. Няма да се изисква и
одобрението на парламента.
Според последната европейска Директива за обществените поръчки от 2014 г. рамковите споразумения трябва да се
изпълняват до 4 години.
"От направеното проучване е констатирано, че ремонт и удължаване на ресурса на самолетите под конструкторскотехнологичния съпровод на оригиналния конструктор може да се извърши в Руската федерация и в Република Беларус", е
записано в тръжната документация. Според източници на "Дневник" беларуската фирма е предпочетена от
геополитически причини и руската не е поканена до последната фаза на договаряне заради санкциите срещу Русия на ЕС
и САЩ след анексирането на Крим.
Според руския сайт aviaport.ru, специализиран в авиацията, беларуският завод "разчита на доставки от Русия между 40% и
60% от общия обем на работата по ремонта и модернизацията на изтребителите Су-30, Су-27 и МиГ-29, щурмовиците Су25, а също така и хеликоптерите Ми, в зависимост от типа въздушния съд и сложността на извършвания ремонт и
модернизация".
Поръчката не може да се възложи на българско държавно предприятие. "Авионамс" няма лиценз за такава дейност.
Получаването на такъв от Русия би отнело години.
Су на над 30 години
При обявяването на обществената поръчка Каракачанов уточни, че България има 14 бомбардировача Су-25, но от тях
реално летят само четири.
Назначеният технически и междуремонтен ресурс на предвидените за ремонт самолети е изтекъл преди повече от 10
години и поради тази причина "същите се нуждаят от качествен ремонт, с изпълнение на всички действащи бюлетини,
касаещи не само якостните характеристики на конструкцията, но така също и цялото останало оборудване на самолетите".
Всички самолети, които трябва да бъдат ремонтирани, са влезли в експлоатация през 1987 или 1988 г. и имат остатъчен
ресурс до брак между 430 и 1200 часа полет. За 31 години експлоатация едноместните Су-25К са налетели между 741 и
1053 часа. Иначе казано, самолетите са летели средно между 25 и 35 часа годишно.
С рамковата поръчка трябва да се ремонтират планерът на самолета, двигателите, възли, агрегати, блокове и детайли,
продължаване и при необходимост удължаване на общия технически ресурс. Трябва да се обучи технически състав, да се
достави авиационно-техническо имущество, техническа документация и контролно-измервателна, контролнопроверовъчна апаратура и средства за наземно обслужване.

7

След извършването на ремонтите и удължаването на ресурса самолетите трябва да имат междуремонтен ресурс от 800
часа, а при двигателите междуремонтният ресурс трябва да е 500 часа. Смята се, че ресурсът на тези Су е 40 г., т.е. им
остават не повече от 10 години, а те са и още по-малко, тъй като в този период попадат годините за ремонт по евентуалния
договор.
Парите "изтичат по най-лесния начин"
"Когато няма цялостна визия и програма за превъоръжаване и развитие на въоръжение и техника, обикновено парите
изтичат по линия на най-лесно сключваните договори за поддръжка на стара техника, и то рамкови, за достатъчно дълъг
период", коментира пред "Дневник" Велизар Шаламанов бивш министър (2014) и заместник-министър (1998-2001) на
отбраната, директор в НАТО от 2009 до 2017 г. "Заедно с трудностите едно забавяне и неефективното управление на новите
проекти създава лесен и подвеждащ механизъм за харчене на пари с поглед към миналото, а не напред. Каквато и да е
модернизацията, много често поддържането на съветската техника отпреди 30 години не повишава по никакъв начин
нашата оперативна съвместимост и ни отдалечава от съюзниците", каза Шаламанов.
Според него голям риск е, че поддържането на тази стара техника обикновено става със "застояли" и "платени по няколко
пъти" резервни части и продължаване на ресурс "само срещу подпис". Освен риск от корупционни практики има
несигурност и за техниката, което понякога води до човешки жертви, каквито примери имаме в последните 1.5 г., смята
Шаламанов. Според него дори и след тези стотици милиони левове разходи самолетите остават несъвместими с НАТО, без
способност за разпознаване свой - чужд, без връзка за тактически данни, "чуждо тяло в рамките на НАТО".
Със сигурност похарчването на тези средства не е част от ангажимента на България пред НАТО 20% от разходите за отбрана
да са за нови способности. Според Шаламанов едва 2-3% от разходите, давани за отбрана, отиват за истинска
модернизация, което е погубващо за армия през XXI век. "Тук трябва да бъде чут професионалният глас на военните - искат
ли да имаме модерна армия или армията ни да се сгромоляса заедно с ресурса на техниката от Варшавски договор", каза
още Шаламанов.
Очаквано новите изтребители се забавят
В същото време оценката на подадените четири оферти за нов тип изтребител се забавя няколко пъти. Първоначално
експертната работна група, която трябва да провери дали предложенията отговарят на българските изисквания, имаше
срок за работа до 19 октомври, но той е удължен до 26 октомври. Това се е наложило, тъй като са били изпратени писма
до участниците за уточняване на някои от детайлите в офертите.
"Не искам да правим нещо прибързано или политикосъобразно и да направим грешен избор за армията. Защото какъвто
самолет се купи сега, с него ще се лети и с него, не дай си Боже, ще се ходи на война в следващите 30 години. Правим
стратегически избор", заяви Каракачанов в предаването "Лице в лице" по бТВ във вторник вечерта.
Процедурата за избор на 8 (9) многоцелеви изтребителя е с прогнозна стойност 1.8 млрд. лв. (с ДДС). По всяка вероятност
няма да бъде сключен договор за нов изтребител до края на годината. Едва 4 са предложенията за нови изтребители. Като
фаворити са сочени офертите на нови "Грипен" C/D от Швеция и F-16 V от САЩ.
√ Горанов предвижда преструктуриране в Агенция "Митници"
Някои административни структури в Агенция "Митници" ще бъдат закрити, като се открият нови на места с повече работа.
Това се разбира от писмен отговор на финансовия министър Владислав Горанов.
По думите му е направен анализ на дейностите, извършвани от митническите учреждения, в резултат на който е
установено наличието на административни структури със значително намален обем на дейността и неадекватно
съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати, пише в отговора на министъра.
Затова се планира преструктуриране на митническите учреждения.
"С реформата ще се постигне облекчаване на администрацията от излишни структури, повишаване на качеството на
административния капацитет и оптимизиране на вертикалната организационна структура, увеличаване на оперативния
състав за сметка на ръководните кадри, повишаване на ефективността на работата на митническите служители,
увеличаване на приходите в резултат на засилени контролни функции."
Идеята е в Централното митническо управление да бъде създадена главна дирекция, която да поеме част от дейностите,
които досега се осъществяват от всяка регионална митница. Така ще бъдат спестени средства. Наред с това ще бъдат
създадени нови териториални структури на Агенция "Митници", за да се засили контролът по места.
Не се предвижда сливане на администрациите на Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите (НАП), се
разбира още от отговора на Горанов.
√ Ще спечели ли Меркел избирателите с промяна в позицията за дизелите?
Германски градове един след друг се изправят пред забрана на някои по-стари дизелови автомобили. Последиците
разтърсват политиката и оказват въздействие върху провинциалните власти и коалиционното правителство на Ангела
Меркел.
В Германия има стотици хиляди шофьори на дизелови автомобили. По стечение на обстоятелствата те са и избиратели нещо, за което германският канцлер Ангела Меркел твърде добре си дава сметка броени дни преди изборите в
многолюдната провинция Хесен.
Дизелова забрана заплашва Франкфурт - най-големия град в Хесен, а Меркел предприема по-големи усилия с цел да
запази своя Християндемократически съюз (ХДС) на власт в провинцията.
Канцлерът също така се стреми да възстанови доверието към своето коалиционно правителство в Берлин след месеци на
вътрешни борби и катастрофален резултат за коалиционните й партньори - Християнсоциалния съюз (ХСС) и Германската
социалдемократическа партия (ГСДП) - на провинциалните избори в Бавария по-рано този месец. Но много въпроси
остават открити.
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Натискът от Хесен явно кара Меркел да промени позицията, която заемаше по-рано, въпреки че тя не казва това. Месеци
наред в дебатите за това как да се подходи към сериозния проблем на Германия със замърсяването на въздуха в градовете
Меркел заставаше на страната на тези, които се отнасят скептично към модернизирането на дизеловите двигатели с нови
катализатори.
Модернизирането би струвало хиляди евро за всеки автомобил и две или три години работа за механиците. "Наистина ли
това е правилното решение за автомобилния сектор?", попита Меркел през май.
Сега тази възможност е доста вероятна, макар и ограничена до определени градове. Но автомобилостроителите, които ще
трябва да платят за цялото упражнение, още не са убедени.
Автомобилните компании се отнасят хладно към идеята и казват, че технологията не е изпитана, да не говорим за
разходите. ГСДП предлага те да поемат разходите за над 2.5 милиона дизелови автомобила в отговор на скандала с
измамата с емисиите, но транспортният министър Андреас Шойер от ХСС не предприема ходове в тази насока.
Меркел запазва мълчание. Най-висшият германски служител в областта на защитата на потребителите, Клаус Мюлер, е
изненадан: "Аз съм озадачен, че тя оставя този основен въпрос, който засяга толкова много хора, на министъра на околната
среда и на министъра на транспорта", каза той. Меркел настоява, че автомобилният сектор трябва да възстанови
загубеното доверие, но не предоставя цялата подкрепа, която може да окаже канцлерството, за намиране на решение.
Междувременно съдилищата вземат нещата в свои ръце.
Завеждащата съдебни дела природозащитна организация "Дойче умвелтхилфе" ("Помощ за околната среда") постига една
след друга забрани за движение на автомобили; в Хамбург два пътни участъка в частите извън центъра на града вече са
затворени за всички освен новите дизели. Подобна съдба в идните месеци очаква шофьорите на дизелови автомобили
във Франкфурт, Щутгарт, Ахен и Берлин.
Ограниченията за замърсяване на въздуха, основаващи се на директива на ЕС, са в сила от 2010 г., но политиците,
автомобилостроителите и местните власти не предприемат действия.
Автомобилното лоби е едно от най-силните в Германия и има близки връзки с правителството. Причините са ясни: над 800
хил. души работят за производителите и техните снабдители. Секторът плаща данъци за милиарди и заема водещо място
в печалбите от износа. А германските автомобилостроители са предани на дизеловите двигатели, в които отдавна са
лидери.
Непрестанните разкрития за емисиите дразнят политиците. Шойер настоя наскоро при заемането на поста: "Аз не съм
приятел на автомобилните шефове." Но в същото време той изтъква значението на автомобилния сектор за германската
икономика и обвинява политическата опозиция, че се стреми да унищожи дизела. "Смачкване на дизела" е понятието,
използвано от автомобилното лоби, макар и дискретно.
Остава да се види дали дизеловите забрани ще бъдат основен въпрос на изборите в Хесен в неделя. Ако ХДС, който в
момента оглавява коалиция със Зелените в провинцията, понесе поражение, смутовете в партията може да се засилят
преди нейната национална конференция през декември. Меркел показва, че възнамерява да се бори за преизбиране
начело на партията. Едно нещо стана ясно от социологическо проучване наскоро: каквото и друго да мислят избирателите
за своя канцлер, който управлява от 13 години, около две трети смятат, че тя не прави достатъчно за шофьорите на
дизелови автомобили.
Investor.bg
√ ЕСМ: От влизането в банковия съюз печели както България, така и еврозоната
Все повече инвеститори се насочват към еврото вместо към долара, коментира генералният секретар на ЕСМ Калин
Анев Янсе
Калин Анев Янсе е член на Управителния съвет и генерален секретар на Европейския механизъм за стабилност (ЕСМ) и
Европейския фонд за финансова стабилност.
Преди да заеме длъжността, той е работил за Европейската инвестиционна банка, където една от задачите му е
координирането на работата по създаването на Европейския фонд за финансова стабилност. Бил е и консултант по
корпоративни финанси и стратегии към McKinsey&Company в Холандия. Янсе има стаж и в звеното за инвестиционно
банкиране към JPMorgan в Лондон, както и в Honeywell Spain в Мадрид.
Investor.bg се срещна с него в София, за да потърси мнението му за състоянието на процеса по присъединяване на България
към еврозоната, реформите в ЕСМ, бъдещето на еврото, финансовата стабилност на Италия и други.
- Г-н Янсе, нека започнем разговора си с България. Страната по всяка вероятност ще е следващата страна членка на
еврозоната. Този път обаче налице са промени в правилата за членство включително с условието за членуване в
Европейския банков съюз. Как ще се отрази това на България и не е ли това промяна на правилата след началото на
играта?
- Първо е важно да припомним, че ЕСМ не е сред институциите, които решават кой да се присъедини към еврозоната. Има
други европейски институции за тази цел. Все пак не бих казал, че има реална промяна на правилата. При създаването на
Маастрихтските критерии Банковият съюз не съществуваше. По време на последната криза ние трябваше да подсилим
Икономическия и паричен съюз освен всичко останало и чрез създаване на банков съюз. Световната финансова криза
показа, че слабото разбиране на финансовите продукти и нестабилните банки могат да причинят много тежка глобална
криза.
Фактът, че България трябва да изпълни условията на Банковия съюз, е от полза за страната, тъй като това ще ѝ позволи да
направи банките си по силни и по-успешни, щом веднъж се присъедини към еврозоната. От тази ситуация печели както
България, така и еврозоната.
- Не е ли възможно това да забави процеса по присъединяване?
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- При присъединяването към еврозоната скоростта не е най-важното нещо. Това, което е от значение, е страната да е
готова, стабилна и да има силни икономически основи. Тя трябва да изпълнява Маастрихтските критерии по устойчив
начин и да има банкова система в добро състояние. Не е добре да се пришпорва процесът. Добре е, когато една страна се
присъедини, тя да е напълно готова, за да може да се справи с това да е част от паричен съюз.
- Къде се намира България, когато става въпрос за прилагането на критериите за членство? Имайки това предвид,
каква е реалистичната времева рамка за присъединяването ни към валутния съюз?
- Тъй като ние не сме институцията, която решава, гледам на това като външен наблюдател. Това, което виждаме, е, че по
отношение на Маастрихтските критерии България се справя добре и напредва. Именно заради това през лятото беше
изпратено положително послание от страните в еврозоната за това, че България трябва да се подготви за влизане в ERM II.
Щом веднъж България се присъедини към ERM II, то тогава ще бъде дадена по-ясна времева рамка.
Като българин смятам, че амбицията на България за членство в еврозоната е фантастична. Ще е много добре страната да
бъде част от еврозоната, тъй като единната валута предлага много възможности и страната може да се възползва от
защитата на Единния надзорен механизъм и Единния фонд за преструктуриране, както и при необходимост от ЕСМ. Но
най-важното е, че на този етап страната се подготвя добре.
- Подходящ ли е настоящият момент за влизане на страната в еврозоната?
- Дори и по времето на миналата криза имаше три страни, които се присъединиха към еврозоната – трите балтийски
държави. И за тях това беше едно много позитивно развитие. То е от полза за техните икономики и признак за стабилност.
Но също така е и геополитическа стъпка, тъй като това да са част от една интегрирана Европа от икономическа и финансова
гледна точка гарантира сигурност. Вие бихте искали да сте част от целия пакет, който Европейският съюз предлага,
включително от Икономическия и паричен съюз.
- Нека си поговорим и за самия ЕСМ. Дебатите за реформа в еврозоната включват и промени в задълженията и
правомощията на ЕСМ. Какво очаквате от тези промени и как смятате, че те ще отразят върху настоящата
дейност на фонда? Доколко реалистична е идеята за превръщането на ЕСМ в Европейски валутен фонд и как това ще
се отрази на държавите от еврозоната?
- Европа измина дълъг път по време на кризата, която показа, че някои елементи от архитектурата на Икономическия и
паричен съюз липсват. Нямаше кредитор от последна инстанция за държавите, които са изгубили пазарен достъп. Когато
създадохме паричния съюз, никога не сме очаквали, че страни от Икономическия и паричен съюз ще загубят достъп до
световните капиталови пазари, но ето че това стана. За тази цел сега имаме ЕСМ. Ние създадохме и банковия съюз с
Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране.
По време на кризата направихме много ремонти на еврозоната. Вашият въпрос е и за бъдещето. По-добре е да завършим
липсващите елементи, докато моментът още е добър, сега, когато икономиката расте и Европа е в по-добро състояние.
В момента обсъждаме три теми. Едната е завършването на Банковия съюз, втората е подсилването на ЕСМ и третата е
възможният фискален капацитет на еврозоната. Сега фокусът е върху първите две. Що се отнася до финализирането на
Банковия съюз, ние обсъждаме предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране. Съществува и политическо
разбирателство, че ЕСМ трябва да направи това и в момента водим технически преговори как да го постигнем.
Друг елемент за завършването на банковия съюз е Единната схема за гарантиране на депозитите. Според нас това е важна
стъпка за подсилването на банковата система, както и за доверието на европейските граждани, че парите им са на сигурно
място и те винаги ще могат да си ги получат обратно, също така и по време на криза. Но първо банките трябва да се справят
със своите наследствени проблеми.
Ние работим и за засилването на ролята на ЕСМ. Предстои да видим, че в бъдеще Европейската комисия заедно с ЕСМ ще
договаря, проектира и наблюдава изпълнението на програми. Така че вместо четири кредитни институции – Комисията,
Международният валутен фонд, Европейската централна банка и ЕСМ, ние по всяка вероятност ще имаме само две –
Комисията и ЕСМ.
Това е важно, тъй като така ще можем да се справяме по-добре с бъдещи кризи.
Друга нова задача ще е и евентуалната роля на ЕСМ като потенциална рамка за преструктуриране на суверенен дълг. Ако
нашите държави членки го пожелаят, можем да имаме роля и тук, тъй като ние разбираме пазарите и икономиката.
Бъдещ елемент е и ревизирането на набора от средства в арсенала на ЕСМ. Разполагаме с шест различни инструмента, но
сме използвали само два – заеми по време на програма за икономическо приспособяване и непряка банкова
рекапитализация за Испания. Другите четири инструмента досега не бяха използвани. В момента обсъждаме това как да
направим една от нашите предпазни кредитни линии по-достъпна.
Но се появява и въпросът дали ЕСМ трябва законово да бъде включен в Договора от Маастрихт. За тази цел всички
европейски държави членки трябва да са съгласни, а някои дори трябва да проведат референдум. Така че това ще отнеме
време. Но ние винаги сме казвали, че ще е добре ЕСМ да стане част от европейската рамка, получавайки статут, подобен
на този на Европейската инвестиционна банка.
Третата тема засяга фискалните инструменти. Съществува дебат за създаването на централен фискален капацитет или
мярка срещу асиметрични шокове. Но ще отнеме време да уеднаквим позициите на страните по този въпрос. Някои страни
подкрепят идеята, други са яростно против нея. Така че това ще изисква подходящата политическа дискусия.
- Ами еврото? Може ли европейската валута да се превърне в първа световна резервна валута, отнемайки
лидерството на долара? Това възможно ли е и ако да – кога?
- Повдигате един много актуален въпрос. Той беше подет това лято от германския външен министър Хайко Маас. Жан-Клод
Юнкер също го използва в своята реч за Състоянието на съюза. Този въпрос все повече и повече се повдига и от
международните инвеститори. ЕСМ има над 1500 инвеститори по света – в Европа, както и в България, в Азия, Америка и
Африка. Мнозина от тях са притеснени, че доларът едва ли не се използва като политическо средство от американската
администрация.
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Така че те се обръщат към съответните институции в Европа с искане еврото да бъде развито като по-силна валута. Разбира
се, резервната валута би могла да се създаде само на пазара, тъй че на еврото ще му е нужно много време, преди да стане
водеща резервна валута.
Нашата амбиция не е еврото да замени долара, а да се придвижим към една многополюсна парична система, където
няколко валути – със сигурност включвайки и долара, еврото и юана, ще имат конкурентна важност.
Вече наблюдаваме преминаване на някои инвеститори от долар към евро. Те купуват повече евро, отколкото деноминиран
в долари дълг, като също така търгуват повече с евро.
След кризата еврото се превърна в една от най-атрактивните валути в света.
- Много инвеститори ли правят тази промяна?
- Наблюдаваме, че са все повече и повече. Те виждат несигурността, която идва от настоящата администрация в САЩ, от
геополитическа гледна точка и заради рисковете от търговска война.
- От икономическа гледна точка тази година беше доста важна за Гърция, тъй като страната приключи своята
трета и последна спасителна програма. Според ЕСМ това беше успешен процес. Но според мнозина анализатори все
още има много работа за вършене. Каква е Вашата оценка за следспасителното развитие на Гърция?
- Гърция се намира в много по-добро състояние, отколкото преди осем години. Когато Гърция бе обхваната от кризата,
налице бяха много проблеми. Държавната администрация беше слаба, икономиката беше в лошо състояние, имаше голям
фискален и търговски дефицит. Страната трябваше да направи много политически трудни реформи. И най-впечатляващото
е обемът от реформи, които те приеха. В момента налице е фискален излишък и излишък по текущата сметка, а страната
успя да се върне на пазарите. Инвеститорите отново започнаха да ѝ вярват. Така че наблюдаваме положително развитие
на нещата. Фактът, че Гърция успя да се справи с това така добре, е признак за устойчивостта на гръцкия народ. Но Гърция
не трябва да става самодоволна. Важно е страната да продължи с реформите дори и сега, след като помощната програма
завърши.
- Говорейки за слаби места, смятате ли, че Италия представлява реална опасност за стабилността на валутния
съюз? Възможно ли е Рим да се обърне към ЕСМ за помощ?
- Откакто бе създаден спасителният фонд през 2010 г. ни задават въпроса дали ще трябва да предоставим помощ на
Италия. И все пак това така и не се случи. Италия е много по-силна, отколкото мнозина смятат. Тя никога не изпита нужда
от нашата подкрепа и страната успя да се справи с кризата добре. Настоящата дискусия около Италия е свързана с бюджета,
който правителството внесе и по всичко изглежда, че не е в унисон с европейската рамка. Пазарите реагират на това. Но
Италия е една от страните основателки на ЕС и е отдадена на Европа. Не виждам Италия като потенциален клиент на ЕСМ.
- Кои са другите краткосрочни рискове, пред които е изправена еврозоната?
В момента виждам четири риска. Първият е рискът, който носи цикличността. Икономиката се разраства над потенциала
си вече няколко години и неизбежно ще има забавяне. Важно е да се подготвим за отслабването на икономическия растеж.
Страни като Холандия и Германия се намират в състояние на пълна заетост и не могат да растат много по-бързо.
Вторият риск е самодоволството. Когато икономиката се развива реформите могат да бъдат спрени или забавени. Но е подобре да поправим покрива, докато грее слънце.
Третият риск се състои в това, че капиталовите пазари са изложени на кибератаки, заради рязкото развитие на
дигитализацията. Някои институции и компании са много напреднали по отношение на справянето с тези рискове, но други
наистина изостават. Ако нещо се обърка, това може да има значителен ефект върху финансовата стабилност. Трябва
наистина да обърнем внимание на този проблем.
Последния риск е свързан с търговските войни. Те могат да имат огромно отражение върху световната икономика и със
сигурност също и върху еврозоната.
- Възможно ли е икономическите проблеми на страни като Турция и Аржентина да окажат някакво влияние върху
еврозоната?
- Турция е голям съсед на Европа. В момента преките ефекти са ограничени. Но, разбира се, е важно нашите съседи да са
стабилни. Така че ще е добре, ако нещата в Турция отново влязат в релси.
√ Новата такса „смет“ на база количество се отлага за 2022 г.
При облагането на моторните превозни средства водеща остава имуществената компонента, но чрез
екологичната, решиха депутатите
Декларативният режим, който беше със срок 31 март 2019 г., за определяне на ползвателите на такса „смет“, ще бъде
съчетан с националното преброяване през 2022 г.
Това решиха депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси на второ четене при обсъждане на Закона за
местните данъци и такси.
„Смятаме за неразумно да облагаме и гражданите, и бизнеса с още един декларативен режим, който не е ясно какъв
резултат ще ни донесе. Националното преброяване е най-разумният начин да бъдат преброени ползвателите на имотите,
които ще се ползват при определяне на такса „смет“, посочи Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното
сдружение на общините в Република България.
Тя обясни, че до 2022 г. ще остане данъчната оценка като база за изчисляване на данъка за отпадъците, но напомни, че с
пилотен проект в над 40 общини сега той се изчислява на база количество. Георгиева прогнозира, че внедряването може
да стане и по-рано.
„Към момента общинските данъчни администрации започнаха да правят изчисления на база публикувания законопроект
за обсъждане. След като влезе окончателно в сила, ще започне същинската работа. За гражданите е важно да знаят, че
срокът за изчисляване по новия модел ще бъде 31 януари 2019 г, а не както е обичайно по закон – до 30 ноември
предходната година. Ще направим нашите изчисления и ще ги предложим за обществено обсъждане от гражданите. При
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всички случаи не очакваме да има съществена промяна в размера на данъците, заяви изпълнителният директор на НСОРБ
и обясни, че размерите и изчисленията ще са ясни след 30 ноември, като всеки общински съвет ще вземе индивидуално
решение.
Според Георгиева в момента общините работят по определяне на системите за управление на отпадъците за по-широко
въвеждане на разделното събиране.
„Този двугодишен период няма да бъде загубен за нас, когато ще се подготвяме за изчисляване по новия начин на
количество отпадък. През 2019 г. ще се стараем да не намалим достигнатите нива на събираемост“, посочи тя.
Силвия Георгиева каза, че промяната, която се прави в Закон за местните данъци за моторните превозни средства прави
данъкът за автомобили двукомпонентен като водеща остава имуществената компонента, но чрез екологичната.
„Общините ще споделят отговорността за една национална политика за подобряване на качеството на атмосферния
въздух. Тепърва ще тестваме през 2019 г. как ще проработи този нов модел“, коментира изпълнителният директор на
Нациналното сдружение на общините в Република България.
Бюджетната комисия на парламента прие на второ четене минимални промени в коефициентите при екологичните
категории Евро 1 до Евро 3, като председателят ѝ Менда Стоянова потвърди, че те няма да повлияят съществено на начина,
по който хората ще плащат данък за стари автомобили.
Проф. Румен Гечев от БСП постави въпроса за плащането на данъка от гражданите, които са с откраднат автомобил, да не
се взема за месеците, в която той се издирва.
Депутатите обаче не приеха да се прекрати регистрацията и тогава превозното средство да се свали от данъчно облагане.
„За нас е важно да изясним откъде ще получаваме документ за екологичната категория, за да не се налага да се носят
документи от различните органи, чиято достоверност ние не можем да проверим“, потвърди Силвия Георгиева от НСОРБ
и информира, че тази информация в общините ще получават от КАТ от системата за автоматизиран обмен.
Тя обаче настоява тази наредба да се прецизира и да има яснота кога в МВР едно превозно средство се дерегистрира,
защото само такъв документ може да послужи за доказателство.
Йордан Цонев от ДПС се пошегува, че всяка година предлагат старите автомобили да бъдат повече обложени, а новите –
по-малко.
Дарик
√ До края на годината България ще обяви процедура по избор на инвеститор за АЕЦ „Белене“
До края на годината България ще отвори процедура за избор на инвеститор за АЕЦ „Белене“, това съобщава „РИА новости“,
като се позовава на думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Според ресорния ни министър документацията за процедурата ще бъде изготвена до края на месеца.
Теменужка Петкова е в Москва по повод заседанието на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо
и научно-техническо сътрудничество.
БНР
√ Президентът Радев се срещна със словенския министър на външните работи
"България и Словения са разположени от двете страни на Западните Балкани и е важно да даваме личен пример и да
допринасяме за стабилността и сигурността на региона". Това заяви президентът Румен Радев на среща с вицепремиера и
министър на външните работи на Словения Миро Церар.
Президентът Радев и словенският гост са единодушни, че отношенията между двете страни са отлични, в резултат от
съществуващия ползотворен политически диалог на всички нива, който е отлична основа за развитие на отношенията и
във всички останали области - инвестиции, икономика, култура, туризъм.
√ Европарламентът прие план за ограничаване на употребата на антибиотици в земеделието
Европарламентът прие план за ограничаване употребата на антибиотици в земеделските стопанства, за да се запази
храната без резистентни бактерии.
Новите правила ще ограничат употребата на антимикробни средства като предпазна мярка при липса на клинични
признаци на инфекция за отделни животни. Лекарствата могат да се използват, само когато това е напълно обосновано от
ветеринарен лекар или в случаите, когато има висок риск от инфекция.
√ ЕЦБ запази лихвите без промяна и потвърди, че ще приключи с покупките на еврооблигации до края на годината
Европейската централна банка (ЕЦБ) запази без промяна основните лихвени проценти, като в същото време потвърди
плановете си за постепенното ѝ оттегляне от стимулиращите парични и лихвени политики въпреки рисковете, свързани с
Брекзит и италианската бюджетна драма, които влошават икономическите перспективи в региона.
На днешното си редовно заседание ЕЦБ взе очакваното за финансовите пазари решение да остави без промяна основната
лихва по операциите за рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00%, депозитната си лихва на ниво от -0,4% и
заемната си лихва на ниво от 0,25%.
Централната банка също така потвърди, че очаква да приключи с ежемесечните си покупки на еврооблигации, известни
като "количествени улеснения", до края на декември 2018-а година. На предходното заседание през септември ЕЦБ взе
решение да намали наполовина до 15 млрд. евро месечния размер на покупки на активи.
Коментирайки бъдещата си лихвена политика, ЕЦБ отново заяви, че планира да запази лихвените проценти в сегашните
нива "до най-малко през лятото на 2019-а година" и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се
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гарантира непрекъснато устойчиво приближаване на инфлацията в средносрочен план до нива, които са малко под 2 на
сто".
Липсата на промени в досегашната парична и лихвена политика на ЕЦБ беше напълно очаквано от анализатори,
икономисти и инвеститори, като вниманието на участниците на финансовите пазари вече се насочва към
пресконференцията на шефа на банката Марио Драги (от 15:30ч. наше време). С интерес се очакват коментарите на "Супер
Марио" по отношение на ескалиралите бюджетни спорове между италианското правителство и Европейската комисия и
каква може да бъде реакцията на ЕЦБ.
Economic.bg
√ НАП не смята да удължи срока за смяна на касовите апарати
Бизнесът обаче настоява за отсрочка до 2020 г.
Бизнесът настоява срокът за смяна на касови апарати да бъде удължен поне до началото на 2020 година. Старите фискални
устройства трябва да излязат от употреба до края на март 2019 г., а целта на промените е оборотът на фирмите да излезе
на светло.
Общите разходите за бизнеса ще са значителни, от Националната агенция по приходите (НАП) обаче твърдят, че време за
отлагане няма.
Не обсъждаме отсрочка за подмяна на касовите апарати, каза пред бТВ Росен Бъчваров, говорител на НАП. Той уточни, че
годишно държавата губи приход от 330 млн. лв. заради липсата на регулация на софтуера на касовите апарати.
По думите му до март месец догодина има време да се смени софтуера или целия апарат на 190 хил. устройства, колкото
са регистрирани по ДДС.
Според Ясен Танев, председател на управителния съвет на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер, срокът
трябва да бъде удължен, за да се прецизират изискванията към бизнеса. По думите му съгласно изискванията в момента
достъпът до данни на НАП е твърде широк.
Танев допълни, че подмяната на софтуера на едно устройство става за дни, а не за 15 минути.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
- Законодателни решения. Законът на фокус: Ще решат ли депутатите проблемите на хората с увреждания
- Парите за образование. Как ще подобри образованието бюджетът за следващата година - министър Красимир Вълчев
- Отблизо - специалните сили на Българската армия
- За чешмяната вода. Европейски мерки за употреба на повече питейна чешмяна вода - трябва ли да се насърчи
безплатното сервиране на вода в ресторантите
- Добротворчество през океана или как българи, които живеят в Съединените щати, събраха пари за площадка за
незрящи деца във Варна?
БТВ, „Тази сутрин":
- Разказ на жената, изродила близнаци в линейка.
- Какво наследи новият регионален министър и има ли опасност от забавяне на големите пътни проекти? Гост - Петя
Аврамова.
- Социален или предизборен е Бюджет 2019? В студиото - бившият министър на финансите Петър Чобанов.
- В рубриката„Чети етикета": Какво продават в училищните лавки? И хранят ли се здравословно децата?
- За първи път български плувец в ледените води на Антарктида. Специален гост - Петър Стойчев.
Нова телевизия, "Здравей, България"
- "Ще продължават ли да растат цените на горивата? И защо има рекорден ръст за потребителските кредити у нас?".
Коментира икономистът Владимир Каролев. В предаването ще видите още:
- До 5 години затвор за домашно насилие и психически тормоз. Ще спрат ли новите промени в закона насилниците?
- Изповедта на една майка, брутално пребивана от приятеля сиГорски пожари и евакуация в Ситония, Гърция.
- Откриха пластмаса в солта. Дори и в черноморската. Опасна ли е за здравето?
- Протест във врачанското село Търнак, след като пиян шофьор уби на пътя 11-годишно дете.
- Протест на съдебните медици у нас заради неизплатени хонорари.
- Трябва ли да има денонощна охрана и патрули около Паметника на съветската армия
- Актрисата Радина Думанян за турнето КИНОLOVE на лов за къси филми.
- Как момиче от Пловдив и момче от София поставиха страната ни на първо място в Европа и на второ в света по
владеене на китайски език.
- Историята на една японка, която живее у нас и пее народни песни.
√ Предстоящи събития в страната за 26 октомври
София.
- От 12.00 часа президентът Румен Радев ще приеме на „Дондуков" 2 представители на ръководството на Българската
социалистическа партия (БСП). Срещата се провежда по инициативата на БСП за представяне на проекта „Визия за
България".
- От 09.00 часа Народното събрание ще проведе заседание.
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- От 09.30 часа в конферентен център Capital Fort еврокомисар Мария Габриел и кметът на София Йорданка Фандъкова
ще вземат участие във форума „Дигитализация за всички България 2018".
- От 10.00 часа в зала „Средец" на София Хотел Балкан Фондация Солидарно общество" и Фондация „Фридрих Еберт
организират „Демографската криза в България - реалности, проблеми и решения". Събитието ще бъде открито от
Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, Корнелия Нинова, председател на НС на БСП, и д-р Пенчо
Хубчев, програмен координатор,Фондация „Фридрих Еберт".
- От 10.00 часа в залата на Дома на Европа ще се проведе гражданска дискусия „Българският глас за бъдещето на
Европа". Събеседници в дискусията ще бъдат Огнян Златев - ръководител на Представителството на Европейската
комисия в България, Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и Весела
Чернева, старши програмен директор и директор на Софийския офис на Европейския съвет по външна политика.
- От 10.00 часа в зала „София" на хотел Метрополитън ще бъде открит VII Национален конгрес на пациентските
организации на тема „Бъдещето на здравеопазването в България".
- От 10.00 часа в Софийска лаборатория за иновации ще се проведе дискусия „Свободното движение на данни - петата
основна свобода в ЕС".
- От 10.00 часа в Литературен клуб „Перото" ще се състои презентация на европроекта „Агенти на промяната".
От 10.30 часа във Военната академия „Георги С. Раковски" ще се проведе конференция „Киберсигурност в
електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура", която комисарят комисар
Мария Габриел ще представи предложенията на Европейската комисия за засилване на устойчивостта на ЕС на
киберзаплахи.
- От 10.30 часа в Парк-хотел „Витоша" (ТУ-София) ще бъде открита кампанията S.O.S - „Спасете нашите деца!" на ЗК
„Лев Инс".
- От 11.00 часа в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество.
- От 11.00 часа в хотел „Рамада" (бивш хотел „Принцес") ще се проведе заседание на Централния съвет на ДПС. От
14.00 часа ще започне брифингът на ръководството на ДПС.
- От 11.00 часа в Аулата на Ректората, проф. Чин Че Кьо от Университета „Сонгюнгуан" ще бъде удостоен с почетното
звание „доктор хонорис кауза" на Софийския университет „Св. Климент
- От 11.30 часа в София Тех Парк комисар Мария Габриел ще се включи в конференцията CEE BLOCK Sofia 2018, част от
World Blockchain Forum, която се провежда под неин патронаж.
- От 11.30 часа в София Тех Парк - сграда Бизнес Инкубатор ще се състои представянето и награждаването на
иновативните идеи за по-чист въздух в рамките на Климатон 2018. На награждаването ще присъства и зам.-кметът по
околна среда в Столична община Йоана Христова.
- От 15.00 часа в Софийския университет българският комисар Мария Габриел ще изнесе лекция пред студенти за
възможностите, които им дават цифровите инициативи на Европейската комисия.
- От 19.00 часа в Литературен клуб „Перото" издателство „Ентусиаст" организира дискусия, посветена на творчеството
на Ханс Кристиян Андерсен.
- От 19.00 часа в зала „Experience" на Софтуерния университет ще се проведе безплатен семинар на тема „Как да
развием бизнес в иновативни пазарни ниши в българския ИКТ сектор?".

***
Благоевград.
- От 09.00 часа в зала 114 на Учебен корпус №1 в Югозападния университет „Неофит Рилски" ще се проведе
международна научна конференция на тема „Българистиката по света. Филологията у дома".
- От 09.30 часа в зала „22-ри септември" на общината ще се проведе редовното заседание на Общински съвет Благоевград.
***
Варна.
- От 10.00 часа във втора аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" ще бъде открита
научната конференция „Науката в служба на обществото - 2018". Форумът е заключителен в рамките на инициативата
"Месец на науката" - Варна 2018.
***
Велико Търново.
- От 10.00 часа в аулата на Ректората на Великотърновски университет ще се проведе откриване на Международната
научна конференция „България, българите и светът. Владетел, държава и църква в средновековните Балкани".
- От 11.15 часа в храм „Св. Димитър Солунски" ще бъде отбелязан празникът Димитровден.
- От 12.30 часа в „Интерхотел - Велико Търново" ще започне Академия за акушерки.
- От 18.00 часа на пл. „Майка България" ще се проведе протест на майките на деца с увреждания.
- От 19.00 часа в Клуб 7 Представяне на книгата „Сърце на длан" в автор Румен Стоичков.
- От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисим ов" „Вражалец" - премиера на мюзикъл от Дечо Таралежков по текст на Ст.
Костов.
От 20.00 часа на площад „Цар Асен I" Аудиовизуален спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина".
***
Враца.
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- От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в процедура, чрез публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа - сезон
2018/2019 година".
- От 10.30 часа в Детския отдел на Регионална библиотека „Христо Ботев" ще се проведат инициативи в рамките на
Националната седмица на четенето.
- От 17.30 часа в Младежкия дом ще бъде открита ретроспективна фотоизложба и информационна плоча - 50 години
Младежки дом - Враца.
- От 19.00 часа в Градската концертна зала ще се състои концерт на Симфониета Враца „Ваше благородие..." - любими
песни от руското кино.
***
Габрово.
- От 09.00 часа в Актовата зала на Националната Априловска гимназия и в Националния музей на образованието ще
бъде открит вторият ден на Международната научна конференция „Музеите и училищната история".
***
Дебелец.
- От 10.00 часа в центъра на града ще се проведе откриване на нова детска площадка, резултат от проект по „Местни
инициативи".
***
Кюстендил.
- От 11.00 часа в залата на Областния информационен център ще се проведе граждански дебат за бъдещето на
кохезионната политика.
- От 17.30 часа в залата на възрожденското училище ще се проведе дискусия за биоразградимите отпадъци.
***
Кърджали.
- От 16.00 часа министърът на вътрешните работи Младен Маринов и директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита
на населението" главен комисар Николай Николов ще присъстват на церемонията по откриване на
паметник на загиналите в изпълнение на служебния си дълг служители на ОДМВР и РДПБЗН в Кърджали. Събитието
ще се проведе пред сградата на областната дирекция на МВР на бул. „България" № 39.
***
Несебър.
- От 15.00 часа в залата на „Демонстрационния център на занаятите" ще бъде открита изложба на художниците от „Арт
Несебър- 2018".
- От 16.00 часа на площад „Месамбрия" в старата част на града ще бъде открит фестивалът „Есенни пасажи".
***
Перник.
- От 11.00 часа в спортна зала „Борис Гюдеров" ОДМВР-Перник организира състезание „Спортът е най-добрият начин
децата да пораснат".
***
Русе.
- От 10.00 часа в зала „Европа" на Доходното здание ще бъде открита дискусията „Изкуството в променяща се Европа
- време и граници. Динамиката в съвременното изкуство и културните политики". От 15.30 часа ще бъде представена
книгата на Евгения Атанасова - „Кpиcто, Владо, Росен и плаващите кейове" и ще бъде прожектиран документалният
филм „Мост към Кристо" (30 мин.). Събитията са част от Панаира на музейни изложби.
***
Сливен.
- От 09.00 часа на учебен полигон „Ново село" министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на
отбраната генерал Андрей Боцев ще присъстват на заключителния етап на многонационалното учение „Thracian Sword
- 2018" на Силите за специални операции на страните-членки на инициативата В-9 от Югоизточна Европа.
- От 09.00 часа в катедралния храм „Свети Димитър" ще бъде отслужена Празнична света Литургия по повод
Димитровден. Тя ще бъде последвана от традиционния ритуал по вписване името на носителя на наградата „Добри
Чинтулов" в паметната лауреатска книга.
***
Смолян.
- От 10.30 часа в залата на Областна администрация-Смолян, Областен информационен център, съвместно с Областна
администрация и Общината, организират Граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС".
Участие в събитието ще вземе евродепутатът Владимир Уручев.
***
Стара Загора.
- От 09.00 часа в Митрополитски храм „Св. Димитър" ще бъде отслужена Божествена св. Литургия, оглавена от Негово
Високопреосвещенство Старозагорски митрополит Киприан.
- От 10.00 до 14.00 часа Областната дирекция на ДФ „Земеделие" ще бъде домакин на инициативата „Дни на отворени
врати".
***
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Шумен./ с. Салманово.
- От 11.00 часа в центъра на селото ще бъде открит паметник на поборници от шуменското село Салманово, посветили
живота си на борбата за освобождението на България. Гост на церемонията ще бъде кметът на
общината Любомир Христов.
***
Шумен.
- От 17.30 часа в ДКТ „Васил Друмев" ще бъде открита изложба, посветена на 120 години от основаването на хор „Родни
звуци", а час по късно ще се състои и първата празнична концертна вечер.
- От 15.30 часа в зала 211 на Корпус 2 на Университета ще бъде открита VI-тата национална конференция на Съюза на
германистите в България.
- От 13.30 часа в зала „Панчо Владигеров" в Корпус 2 на Университета ще бъде дадено началото на научната
конференция „Съвременният дискурс в науката" и докторантска конференция.
Profit.bg
√ Спад в растежа изтри 100 млрд. долара от топ технологичните акции
Охлаждането в растежа на Amazon и Google изтри 100 млрд. долара от пазарната капитализация на технологичните
компании, тъй като инвеститорите се опасяват, че времената на добри финансови резултати могат да останат в миналото,
пише Financal Times.
Книжата на Amazon поевтиняха с 9%, след като интернет компанията обяви прогнози за растеж в нетните продажби в
диапазона от 10-20% на годишна база за четвъртото тримесечие на тази година, което е по-ниска прогноза от очакванията
на анализаторите.
Четвъртото тримесечие се свързва с голямото празнично пазаруване, поради което обикновено компаниите залагат високи
цели конкретно за този период.
Акциите на Alphabet - компанията-майка на Google, отстъпиха с 5%, след като приходите от реклама през третото
тримесечие записаха спад в растежа в размер, по-висок от очакванията. Приходите от реклама на Alphabet нарасват с 21%
на годишна база, или с 2 процентни пункта по-малко от очакванията.
Интернет компаниите неизменно надминаваха очакванията през последните няколко тримесечия, записвайки високи
темпове на растеж, въпреки че говорим за гигантски корпорации, или с други думи - не става въпрос за ръстове,
изглеждащи високи поради скок от ниска база.
Приходите на интернет компаниите от реклама страдат от валутните колебания, което изтри 1 процентен пункт от растежа
им.
Спадът обаче може да е сигнал за по-значителни притеснения относно състоянието на глобалната икономика.
Брaян Олсавски, главен финансов директор на Amazon, коментира, че винаги има „несигурност” около четвъртото
тримесечие - най-голямото от годината, като компанията продължава да очаква „силен празничен сезон”.
Джордж Салмън, анализатор в Hargreaves Lansdown, посочва, че инвеститорите са били разтърсени от прогнозите относно
очакваните приходи.
„Когато търгувате на 70 пъти печалба, не е нужно много, за да се изненадате неприятно от цената на ацкиите”, казва той.
Растежът на международните печалби на Amazon намаля значителни от 29% на годишна база през второто тримесечие до
13% през третото тримесечие на тази година.
Компанията оправдава понижението с промяната на датата, на която се празнува голям хиндуистки фестивал, което го
поставя напълно в рамките на четвъртото тримесечие, както и на придобиването на Souq.com – онлайн магазин, опериращ
на пазара на Близкия Изток.
Нийл Сандърс, управляващ директор на GlobalData Retailр, посочва, че резултатите са били „разочароващи”, особено
когато международната дивизия продължава да е на загуба.
По отношение на Alphabet, забавянето в растежа идва след силна поредица от представяния, като годишните приходи на
Google преминаха границата от 100 млрд. долара, а резултатите през последните няколко тримесечия изпреварват
прогнозите.
Повечето анализатори смятат, че настоящият момент ще отмине.
Браян Уазър, анализатор от Pivotal Research, коментира, че представянето на рекламния бизнес на Google трябва да се
разглежда като добро, но той и други експерти предупреждават, че спадът в растежа на приходите може да удари
фондовите пазари в момент, в който инвеститорите са нащрек за всякакви икономически сътресения, които могат да
изядат част от перспективите пред публичните компании.
„Определено има забавяне, конкретно на международно ниво”, казва Юсеф Скуали, анализатор в SunTrust Robinson
Humphrey.
Въпреки всичко изложено, Amazon и Alphabet изпреварват очакванията по отношение на доходността, което буди други
притеснения относно евентуален нескончаем ръст на разходите за инвестиции.
Доходът на Amazon нараства заради облачните услуги на компанията, което помогна за надминаване на прогнозите за
доход на акция за второ поредно тримесечие.
Компанията обяви доход на акция в размер на 5.75 долара, което е доста над предварителните очаквания от 3.14 долара
на акция.
Amazon Web Services допринася за печалбата на компанията с цели 2.1 млрд. долара за тримесечието, или над половината
от общата оперативна печалба от 3.7 млрд. долара.
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Пeчалбата на Google също надмина очакванията, достигайки 13.06 долара на акция„ спрямо прогнозирани 10.40 долара
на акция.
Добрите резултати по отношение на печалбата изтриха опасенията, че компанията ще бъде притисната от ръст в разходите
за инвестиции и нарасващите разходи за дистрибуция на своята услуга за търсене в интернет.
Въпреки това, от Google не са свалили крак от педала за ускорение след настоящия скок в капиталовите разходи.
Инвестициите скачат с близо 50% през последното тримесечие - до 5.3 млрд. долара, тъй като компанията работи по нови
20 центъра за данни и храчи сериозни суми за оборудване.
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