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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Investor.bg 
 
√ МВФ: Финансовата система на България е стабилна 
Изводите и препоръките от оценката идват в края на важен етап от изпълнението на мерките за реформиране и 
развитие на банковия надзор 
Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) одобри „Оценката на стабилността на финансовата система 
в България”, която е важна част от процедурите във връзка с Програмата за оценка на финансовия сектор в България 
(Financial Sector Assessment Programme – FSAP). Това е основният документ, който МВФ приема в рамките на тази програма, 
като в най-скоро време се очаква и Световната банка да приеме своята оценка за финансовия сектор в България, съобщи 
пресцентърът на Министерство на финансите. 
Резултатите от Програмата за оценка на финансовия сектор в България потвърждават устойчивостта на финансовата 
система в страната и липсата на преки рискове за публичните финанси. От МВФ подчертават усилията на българските 
институции за поддържане на макроикономическата и финансова стабилност и признават напредъка на реформите във 
финансовия сектор.  
Програмата за оценка на финансовия сектор в България започна през месец юли 2016 г. с организиране на предварителна 
мисия на МВФ и Световната банка, като тя ще подпомогне българските власти в следващите действия по отношение на 
реформите във финансовия сектор и осигуряването на устойчивост на българската икономика.  
Европейската централна банка и Европейската комисия отделно представиха коментари в подкрепа на изводите и 
препоръките от доклада в областта на банковия сектор. 
МВФ дава независима, всеобхватна и задълбочена оценка на текущото състояние на финансовата система на страната и 
извършеното от регулаторните институции, в частност Българската народна банка (БНБ), през последните две години, се 
посочва в прессъобщение на Българската народна банка. 
Изводите и препоръките от оценката идват в края на важен етап от изпълнението на мерките за реформиране и развитие 
на банковия надзор и изграждането на рамка за управление на кризи в банковия сектор, и очертават насоки за последващи 
действия в съответните области. 
Финансовата система на България през последните години показа устойчивост на шокове, въпреки затварянето през 2014 
г. на четвъртата по големина банка в резултат на измами и вътрешни злоупотреби, се казва в прессъобщението на МВФ. 
Тогава случаят повдигна въпроси относно жизнеспособността и на други банки, някои от които претърпяха отлив на 
депозити, и порoди опасения във връзка с упражнявания от БНБ надзор. МВФ посочва, че с цел възстановяване на 
доверието българските власти, освен искането за извършване на оценката по Програмата за оценка на финансовия сектор 
(FSAP), проведоха преглед на качеството на активите на банките и небанковите финансови институции, предприеха 
реформи в банковия надзор и въведоха нова функция по преструктуриране на кредитни институции. 
Банковата система се стабилизира след затварянето на банката през 2014 г., благодарение на започнатите реформи и 
наличието на значителни капиталови и ликвидни буфери. Прегледът на качеството на активите през 2016 г. осигури 
задълбочена оценка на практиките на банките за определяне на обезценките, качеството на кредитните данни, и 
процесите за оценка на обезпеченията. На ниво банкова система следва да бъдат намалени необслужваните кредити, а 
някои банки, за които прегледът установи необходимост, следва да изпълнят съответните капиталови планове, посочват 
от БНБ. 
Постигнат е напредък в укрепването на банковия надзор след оценката през 2015 г. на съответствието на надзорните 
практики на БНБ с Базелските основни принципи, но са необходими още действия и ресурси. Рамката за управление на 
кризи в банковия сектор е изградена на здрава основа, но предстоят още важни стъпки, включително одобряването на 
плановете за преструктуриране на системно важни местни банки и разработването на инструменти за осигуряване на 
възможност за ликвидна подкрепа от страна на централната банка, се казва още в прессъобщението на МВФ. 
 
√ Фондът за компенсиране на инвеститорите намалява наполовина размера на вноските 
Към началото на 2017 г. натрупаните средства във ФКИ възлизат на 14,18 млн. лв. 
Управителният съвет (УС)  на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) реши да намали наполовина размера на 
вноските на инвестиционните посредници за 2017 г. Това съобщиха за Investor.bg от ФКИ.   
Така годишната вноска, която инвестиционните посредници трябва да направят във ФКИ за 2017 г., става 0,25%. За 
миналата година тя бе 0,5%, колкото е и максималният размер. 
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Вноската по финансовите инструменти е запазена на нивото от последните осем години - също наполовина от максимума 
(на 0,05%). Решението на УС на Фонда е мотивирано основно с предприетите законодателни мерки за ограничаване на 
риска по паричните средства на клиентите, държани от инвестиционните посредници, но също и с цел изравняване на 
тежестта на вноските по паричните средства и финансовите инструменти.  
Така за 2017 г. вноските, които ФКИ ще събира от банки, инвестиционни посредници и управляващи дружества, възлизат 
на 884 хил. лв. 
Фондът осигурява компенсация за инвеститорите във финансови инструменти, клиенти на инвестиционни посредници, 
банки и управляващи дружества, която остава непроменена - до 40 хил. лв. за 90% от клиентските активи. 
Към началото на 2017 г. натрупаните средства във Фонда възлизат на 14,18 млн. лв., които са инвестирани почти изцяло в 
държавни ценни книжа. Клиентските активи, подлежащи на компенсация от Фонда, са около 1,68 млрд. лв. Броят на 
защитените от Фонда инвеститори продължава да нараства, като към края на 2016 г. те са 68 994.  
Участници във Фонда са 39 инвестиционни посредника, 21 банки и 31 управляващи дружества. 
От 2017 г. ФКИ започна управлението и на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници (ФПИП), който бе 
създаден със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, приет 
през 2015 г. Вноските към този фонд се определят от КФН, която е определена от закона и за орган за преструктуриране. 
 
News.bg 
 
√ България е привлекателна за италианските инвеститори 
Италианските предприемачи имат силно присъствие в България. Това обяви посланикът на Италия у нас Н. Пр. Стефано 
Балди по време на среща с министъра на икономиката Емил Караниколов, съобщават от Министерството на икономиката. 
Към момента у нас са представени над 6000 италиански фирми или такива със съвместно участие в страната. Те създават 
около 50 000 работни места. 
Караниколов и Балди желаят със съвместни усилия у нас да бъдат привлечени нови инвестиции. Това ще затвърди 
бъдещите позиции на Италия като ключов търговски партньор и сериозен инвеститор в България. 
Емил Караниколов увери дипломата, че ще се работи за засилване и развиване на търговско-икономическите отношения 
между България и Италия. 
Министърът отчете, че Италия традиционно е един от нашите стратегически и високо ценени партньори. Според него 
евентуалното участие на италиански предприятия в инфраструктурни проекти в страната ще допринесе за разширяване на 
добрите търговско-икономически отношения с Италия. 
Емил Караниколов подчерта, че министерството и правителството работят активно за решаване на проблема с работната 
сила в страната, както и за намаляване на административната тежест за бизнеса. 
По време на срещата е обсъдена възможността в България да се организира бизнес форум, на който да бъдат представени 
предимствата на страната ни като инвестиционна дестинация за италианския бизнес. 
На 2 170.2 млн.евро възлиза през 2016 г. износът за Италия. Тя е на второ място в българския износ след Германия. Има 
ръст от 1,5% спрямо 2015 година. Вносът от Италия е в размер на 2 067.5 млн.евро. Той се нарежда на 3-то място в общия 
внос на България, като има ръст от 3,6% спрямо 2015 година. 
На 4 237.7 млн.евро възлиза общият двустранен стокообмен. Бележи се ръст от 2,5% спрямо предходната 2015 година. 
Салдото за България е положително и възлиза на 102.7 млн. евро. 
 
√ 16 млн. евро за пограничните райони по програма България-Сърбия 
Сключени са 35 договора за изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg-ИПП 
България - Сърбия 2014-2020 г". Те са на стойност близо 16 млн. евро, което представлява 47% от общия бюджет на 
програмата, възлизащ на над 34 млн. евро. 
Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство и съпредседател на програмата Деница 
Николова при откриването на Четвъртия съвместен комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично 
сътрудничество, който се проведе в гр. Ниш. 
Николова отбеляза, че преобладават инвестиционните проекти, като основни бенефициенти са общините. "Интересът за 
кандидатстване по първата покана бе много голям, като бяха подадени общо 388 проектни предложения", отчете още 
заместник-министърът. 
Деница Николова отбеляза, че до края на годината предстои обявяване на нова покана за кандидатстване с проектни 
предложения, с което ще се разпредели целият останал бюджет на програмата до края на плановия период. 
Една от новостите, по които се работи в момента, е възможността за електронно кандидатстване. 
Предстои и приключване на Програмата за програмен период 2007-2013 г. "Последните проекти за стария програмен 
период приключиха успешно в края на миналата година, като към 30 април 2017 г. платените и сертифицирани средства 
възлизат на близо 27 млн. евро, което представлява 94,1% изпълнение на Програмата", допълни Николова и отбеляза, че 
са реализирани 154 проекта. 
Членовете на СКН бяха информирани за напредъка по изпълнението на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 
2014-2020 г. и имаха възможността да обсъдят концепцията, ключовите елементи и времевия график на Втората покана за 
набиране на проектни предложения. 
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В. Стандарт 
 
√ Подписахме декларация за обща дейност в земеделието с Китай 
Заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров и Джан Таолин, заместник-министър на 
земеделието на Китайската народна република подписаха съвместна декларация за създаване на Демонстрационен парк 
за сътрудничество в земеделието във формат „16+1". 
По този начин ще се подкрепят дейности в областта на растениевъдството и животновъдството, механизацията, 
селскостопанските изследвания, превенцията и контролът на заболяванията по животните, както и 
научноизследователската дейност. 
Ще се подпомага търговията със земеделски стоки, ще се организират изложби, обучения, конференции и семинари за 
земеделските и хранителните предприятия. Очаква се да се създаде платформа за електронна търговия във формат "16 + 
1" и дистрибуторски центрове за земеделски продукти. 
По време на срещата заместник-министър Димитров посочи, че през последните години традиционно доброто 
сътрудничеството между България и Китай в областта на земеделието, храните и горите се развива много активно и 
постоянно се разширява. „Ние целим привличането на китайски инвестиции в България, като Министерството ще 
продължи да оказва съдействие и да насърчава всички инициативи и съвместни проекти между български и китайски 
фирми", допълни д-р Димитров. 
Двете страни обсъдиха възможността за обмен на експерти и знания в областта на аграрната наука. Зам.-министър 
Димитров обясни, че учени от Селскостопанската академия могат да предадат опит на китайските си колеги.  Заместник-
министрите разговаряха за започнатите процедури за изпълнение изискванията за внос в Китайската Народна република 
на български земеделски и хранителни продукти, както и за опазването на реколтата от природни бедствия и 
климатичните промени. 
Заместник-министър Джан Таолин изрази мнение, че земеделският ресурс на България е изключително богат и има 
потенциал. По думите му сътрудничеството между двете страни постоянно се надгражда, особено в рамките на проекти 
на Центъра за насърчаване на земеделието и сътрудничеството между Китай и Централна и Източна Европа. 
 
√ ДФ "Земеделие" изплати още 14 млн. лева 
Държавен фонд „Земеделие" изплати още 14 178 845 лева по мярка 10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  Подпомагане получиха 727 земеделски стопани. 
Изплатените средства по мярката за Кампания 2016 този път са за кандидати с поет ангажимент по направление 
„Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично 
значение (ВПС-4.1). 
Плащане получиха и бенефициенти, които заедно с посоченото направление са заявили също направление „Опазване на 
застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство" и/или направление „Възстановяване и 
поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)". 
Заедно с изплатените до момента субсидии по различните направления от мярка 10 общата сума за агроекология и климат 
от Кампания 2016 достигна 30 908 996 лева. Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% - от националния бюджет. 
Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят с чл. 14 от Наредба 7 от 24 февруари 2015 г. за 
прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г. 
 
В. Сега 
 
√ От юли всеки трети пенсионер ще е с минимална пенсия от 180 лв. 
За тази година за увеличението на най-ниските пенсии ще трябват 100 млн. лв., за 2018 г. - 280 млн. лв. 
От 1 юли почти всеки трети пенсионер у нас ще получава минималната пенсия за стаж и възраст, която кабинетът планира 
да увеличи на 180 лв. Толкова ще получават около 668 000 възрастни българи, или 31.5% от всички пенсионери. От 1 
октомври този вид пенсия ще нарасне с още 20 лв. и така минималната пенсия от 200 лв. ще вземат вече 38% от възрастните 
хора. Правителството публикува за обсъждане постановление за промяна на бюджета на Държавното обществено 
осигуряване, за да изпълни обещанието си от управленската програма. Предстои текстовете да бъдат разгледани и в 
тристранката. 
Всички останали пенсии от юли ще се увеличат само с 2.4%, както е предвидено по закона. Мотивите, с които социалният 
министър Бисер Петков предлага увеличението на минималната пенсия за стаж и възраст, са лаконични. "С цел 
подобряване адекватността на пенсиите за трудова дейност е необходимо да се определи по-висок минимален размер на 
пенсията за осигурителен стаж и възраст", пише Петков. Адекватността за останалите около 60% от пенсионерите у нас 
обаче няма да се подобри. 
Според разчетите от 1 юли минималната пенсия от 161.38 лв. става 180 лв. Това е ръст с 11.5%. За трите месеца - до 
октомври, това ще струва по 8.8 млн. лв. месечно. Втората стъпка е от 1 октомври, когато пенсията става 200 лв. До края на 
годината тази мярка ще струва по 14.7 млн. лв. Така общо за половин година увеличението само на минималната пенсия 
ще струва допълнително 100 млн. лв., като тук се включва и ръстът на всички останали пенсии, вързани към тази. Такива 
са различните видове пенсии за инвалидност и наследствените пенсии. Според кабинета тази допълнителна сума ще 
дойде от по-добрите приходи от пенсионни вноски в НОИ и заради това няма да се налага да се вземат повече пари от 
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хазната. Според отчета на бюджета на ДОО-то към края на март приходите от осигуровки са с 66 млн. лв. повече. За 
следващата година сумата за по-високата минимална пенсия е 280 млн. лв., ако се запази размерът от 200 лв. 
Изолираното увеличение на минималния размер на пенсията за стаж и възраст ще деформира сериозно пенсионната 
система. В момента над 547 хил. пенсионери получават минимална пенсия за стаж и възраст. Това означава, че сега почти 
всеки пети (около 24% от всички) пенсионер получава минималната пенсия. Този вид пенсия се дава и на хора, които нямат 
необходимите внесени осигуровки дори и за минимален размер. А хората, които имат реален принос към системата, ще 
получат много по-малко увеличение. Така ще се задълбочи сериозно диспропорцията между реалния осигурителен 
принос и размера на пенсията. При увеличението на 200 лв. вече около 800 хил. ще са пенсионерите с минимална пенсия, 
или почти 38% от всички. Пенсионерите, чиито размери на пенсиите са под 200 лв. или под минималния размер на 
пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. Така според разчетите около 132 хил. 
възрастни хора ще получат между 0 и 11% увеличение, а 668 хил. - от 11%. Пенсионерът с 200.38 лв. сегашна пенсия обаче 
ще получи само 2.4%, въпреки че има по-голям принос към осигуряването. 
ОЩЕ  
Социалната пенсия за старост ще се увеличи също с 2.4% и от 118.14 лв. ще стане 120.98 лв. Право на тази пенсия имат 
хората над 70 години с много ниски доходи. По нея се изчисляват други пенсии, несвързани с трудова дейност. 
 
√ Въпреки "неустоимата оферта" от ЕК България е далече от еврото 
България все още е твърде далеч от еврото въпреки "неустоимата оферта", която обеща във вторник еврокомисарят Пиер 
Московиси. Тогава той заяви, че ще бъде направено специално предложение към страните, които още не са приели еврото. 
Еврозоната остава водещ приоритет за страната ни, стана ясно от изказванията на финансовия министър Владислав 
Горанов и управителя на БНБ Димитър Радев и банкери на форум на Асоциацията на банките вчера. Съмнения 
предизвикват сроковете и начинът да стигнем до общата валута. 
"След 20 години валутен борд това е нашият естествен път", заяви Горанов, който обаче не посочи какво конкретно може 
да очакваме от ЕС. Според Димитър Радев влизането в еврозоната е крайна цел, но преди това има задачи, които България 
трябва да изпълни. Много сдържан в отговора си бе Питър Прат от борда на директорите на Европейската централна банка. 
"Присъединяването към еврозоната е необратимо решение, затова трябва да бъде обмислено много внимателно", 
коментира той. 
"Съгласно договора за функциониране на ЕС България рано или късно ще влезе в еврозоната", допълни финансовият 
министър Владислав Горанов. Той посочи, че България е една от малкото държави заедно с Румъния, които убедено вървят 
в тази посока. В същото време има държави с резерви, като например Полша. "Проблемът на България не е, че не 
изпълняваме техническите критерии. Подобно на Шенген това е въпрос на политическо сближаване, работа на 
институциите и доверие, за да може онези подредени общества, към които се стремим и с които сме в едно обединено 
семейство, да повярват, че трябва да споделят с нас валутата си", каза Горанов. 
 
Econ.bg 
 
√ Вътрешното потребление е основен двигател за растеж на икономиката 
Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2017 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 
3.4% 
Последните макроикономически данни показват подобряване на икономиката на страната. Според експресните оценки 
на НСИ за първото тримесечие на 2017 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо съответното тримесечие 
на предходната година и с 0.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. според официалните данни.  
Номиналната стойност, до която той достига е 19 594 млн. лева, а реализираната добавена стойност е 16 803 млн. лева. По 
елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (87.6%) като за първото тримесечие 
отчита ръст от 1,7%, а на годишна база ръстът достига 4,1%. Увереността на потребителите за това, че утре ще могат лесно 
да намеря работа и сигурността на техните доходи, са в основата на увеличаващото се вътрешно потребление, което 
подкрепя и ръста на БВП.  
Увеличаващото се потребление пък води до ръст на вноса на стоки за март 2017 г. до 2 583.9 млн. евро, като нараства с 
564.7 млн. евро (28%) спрямо март 2016 г. За януари – март 2017 г. вносът е 6 693.4 млн. евро (13.7% от БВП), като се 
увеличава с 1 205.6 млн. евро (22%) спрямо същия период на 2016 г.  
Отчетеният ръст на БВП на страната от 3,4%, значително изпреварва средния в Европейския съюз (ЕС), който на годишна 
база достига 2%. Така по този показател България се нарежда сред водещите страни реализирали най-висок икономически 
растеж: Румъния - 5.6%, Литва и Полша - по 4.1%, Латвия - 3.9%, Унгария - 3.7%.  
През първото тримесечие на годината преките инвестиции в активи се увеличават със 183.4 млн. евро при увеличение с 
8.7 млн. евро за март 2016 г. За януари – март 2017 г. те се увеличават със 151.5 млн. евро (0.3% от БВП) при ръст от 36.2 
млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2016 г. Стабилизирането на местната икономика води до увеличаване на 
преките инвестиции в чужбина с 14.8 млн. евро. 
За януари – март 2017 г. пък преките инвестиции в чужбина се повишават със 17.6 млн. евро. Индикациите за 
подобряващата се икономика могат да се видят в отчетните данни за банковата система в страната.  
Към 31 март 2017 г. тя отчита нива на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и възвръщаемост на капитала 
(ROE) съответно от 1.24% и 9.44%. В края на първото тримесечие на 2017 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и 
НТООД е 10.091 млн., като намалява на годишна база с 4.6% при 3.5% годишно понижение в края на декември 2016 година. 
В края на март 2017 г., спрямо края на предходното тримесечие броят им се понижава с 3.3%, а размерът им се покачва с 
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0.4%. Намаляващия брой депозити показва, че българинът започва да размразява трупаните спестявания и реализира 
отдавна отлагани покупки. Ето защо се отчита ръст в търсенето на кредити.  
В края на март 2017 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 1.4% на годишна база, като 
достигат 2.620 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 4.7%, достигайки 18.786 млрд. лева. В края на март 2017 
г. в сравнение с края на декември 2016 г. броят на тези кредити нараства с 0.7%, а размерът им се увеличава с 1.5%. 
Подобна е и тенденцията отчитана от статистиката на БНБ за депозитите на бизнеса. Средният размер на депозит тук е 
около 30 хиляди лева.  
С раздвижването на икономиката нараства и необходимостта от кредитиране за бизнеса. Кредитите на сектор 
Нефинансови предприятия са 146 хил. броя в края на първото тримесечие на 2017 г.  
Броят им нараства на годишна база със 7% в края на март 2017 г. при годишен ръст от 4.1% в края на предходното 
тримесечие. Размерът на тези кредити е 30.941 млрд. лева и нараства с 2.5% на годишна база. Спрямо края на предходното 
тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 4.9%, а размерът им – с 0.7%.  
Преди няколко дни главният изпълнителен директор на Fibank - Неделчо Неделчев коментира в свое интервю 
подобряващата се икономическа среда: „В момента имаме съвпадение на няколко положителни фактора – икономиката 
е стабилна и растяща, банковият пазар е добър, ние сме в отлична форма и има инвеститорски интерес да се инвестира на 
този пазар.“ От Първа инвестиционна банка обявиха, че възнамеряват да се възползват от добрата пазарна конюнктура в 
страната и са ангажирали Citigroup Global Markets Limited за финансов съветник относно стратегическите възможности за 
развитие на банката. През април НСИ съобщиха, че общият показател на бизнес климата се е повишил с 0.7 пункта спрямо 
предходния месец в резултат на по-добрите показатели отчетени в строителството и търговията на дребно. При 
промишлеността показателят запази приблизително същото си ниво спрямо март.  
В обобщение можем да кажем, че добрите макроикономически данни вече започват по-чувствително да се усещат от 
потребителите. В началото на годината общият показател на доверие на потребителите се покачи с 2.5 пункта в сравнение 
с равнището си от октомври 2016 г., като при населението в градовете увеличението е още по значително 3.3 пункта, а при 
населението в селата - 0.6 пункта. Това е и предпоставка да се очаква вътрешното потребление да продължи да бъде 
двигател на икономиката не само през настоящата, но и през следващата година. 
 
Economic.bg 
 
√ Стартиращи предприятия ще получат близо 20 млн. лева за разработване на иновации 
Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи сключените договори по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 
Eдна от основните цели на Правителството и на Министерство на икономиката е да създаде предпоставки за развитие на 
страната ни като център на високотехнологични производства и услуги. Това заяви министърът на икономиката Емил 
Караниколов, който раздаде днес сключените договори по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от 
стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК). 
Одобрени за финансиране по процедурата са 52 проекта с размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 19 446 
155,33 лева. На официалната церемония присъстваха още заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и 
главният директор на главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност Ивелина Пенева. 
Министър Караниколов изрази благодарност към представителите на компаниите, затова че развиват и реализират своите 
бизнес идеи в България. Министърът на икономиката посочи, че иновациите са водещият стимул, чрез който да бъдат 
стимулирани да останат и да бъдат върнати младите хора в страната ни. 
Целта на процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е да бъдат подпомогнати 
стартиращи предприятия, които разработват иновационни продукти, процеси или услуги. 
 
Money.bg 
 
√ Всеки 4-и българин на почасова заетост иска повече работа 
Bceĸи чeтвъpти бългapин, ĸoйтo paбoти нa нeпълeн paбoтeн дeн, иcĸa oщe paбoтa. Toвa пoĸaзвaт пocлeднитe дaнни нa 
Eвpoпeйcĸaтa cтaтиcтичecĸa cлyжбa, пyблиĸyвaни днec. 
Изcлeдвaнeтo нe пoĸaзвa дaли и ĸaĸъв пpoцeнт иcĸaт дa пpeминaт нa пълeн paбoтeн дeн, нo яcнo дaвa дa ce paзбepe, чe тe 
имaт жeлaниe дa paбoтят пoвeчe - cpeщy пo-гoлямa cyмa в ĸpaя нa мeceцa. 
Cитyaциятa e пoдoбнa в мнoгo cтpaни oт Eвpoпeйcĸия cъюз, a Бългapия дaлeч нe e нaчeлo нa ĸлacaциятa. Peĸopдьop e 
Гъpция - c цeли 74.1% oт xopaтa, ĸoитo иcĸaт пoвeчe paбoтa. Cлeдвa Kипъp (63.7%) и Иcпaния (50.7%). 
Близĸи ca нивaтa и в Πopтyгaлия (45.1%) и Cлoвaĸия (43.5%), coчaт oщe дaннитe нa Eвpocтaт. 
Ha дpyгия ĸpaй нa ĸлacaциятa ca Чexия c 8%, Maлтa c 10.8% и Люĸceмбypг c 11.9%. 
Oбщият бpoй нa eвpoпeйцитe, ĸoитo paбoтят пoчacoвo, нo жeлaят дa paбoтят пoвeчe вpeмe, e 9.5 милиoнa дyши, пoĸaзвa 
изcлeдвaнeтo. 2/3 oт тяx ca жeни. 
Cpeд xopaтa, ĸoитo ca нa възpacт мeждy 15 и 74 гoдини, пpeз 2016 г. 224 милиoнa ca paбoтeли, 21 милиoнa ca били бeз 
paбoтa, a 135 милиoнa ca иĸoнoмичecĸи нeaĸтивни. 80% oт зaeтитe paбoтят нa пълнo paбoтнo вpeмe. 
Любoпитнo e дa ce oтбeлeжи, чe във вcичĸи cтpaни нa EC, ocвeн Pyмъния, Бългapия и Kипъp, пo-гoлямaтa чacт oт 
paбoтницитe, ĸoитo иcĸaт дa paбoтят пoвeчe, ca жeни. 
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Profit.bg 
 
√ Азиатските акции и петролът поскъпват, доларът поевтинява 
Доларът поевтиня до най-ниското си ниво от ноември, докато акциите и петролът поскъпват преди ключовата среща на 
страните от ОПЕК. 
Доларът падна, след като някои висши служители на Федералния резерв на САЩ изразиха опасения относно това, че 
прогресът, по отношение на инфлацията, може би се е забавил. 
Цената на петрола възобнови ръста си, след като енергийният министър на Русия заяви, че деветмесечното споразумение 
за продължаване на ограниченията в производството на петрола, което ще бъде обсъждано днес, може да включва 
допълнителни три месеца. 
Южнокорейските акции скочиха, а вонът поскъпна, след като централната банка на страната остави основната си лихва без 
промяна. Юанът скочи, а китайските акции, търгувани в Хонконг, поскъпнаха до най-високото си ниво от март. 
Цената на петрола отчита ръст от 0.8%, до 51.79 долара за барел, след като преди това докосна най-високото си ниво от 
повече от месец. 
Цената на златото остава почти без промяна на ниво от 1 258.91 долара за тройунция. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI скочи с 0.8%, до най-високото си ниво от май 2015. Японският Topix добави 0.4%, 
докато тайванският Taiex продължи ръста си, достигайки най-високото ниво от 2000 г. 
Фючърсите на щатския индекс S&P 500 нарастват с 0.3%. Европейският индекс Stoxx Europe 600 вчера приключи търговията 
с повишение от 0.1%. 
Индексът Hang Seng China Enterprises скочи с 1.3%, пробивайки нивото от 10 500 пункта за първи път от 29 март насам. 
Индексът Shanghai Composite се повиши с 0.4%, докато индексът Hang Seng добави 0.6%. 
При валутите йената губи 0.1% спрямо долара, до 111.61, след като японската валута вчера записа ръст от 0.3%. 
Южнокорейският вон скочи с 0.8%. 
Лихвата по 10-годишните щатски облигации остава без промяна, след като вчера се понижи с три базисни пункта, до 2.25%. 


