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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Novini.bg 
 
√ НСТС ще проведе заседание в МС  
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание на 27 октомври, от 11 ч. в сградата на 
Министерския съвет. В дневния ред е предвидено социално-икономическите партньори да разгледат три проекта на 
закони – за държавния бюджет на Република България за 2018 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 
2018 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., както и законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за ДДС.  
Ще бъдат обсъдени и проектът на закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от народни 
представители, както и предложението на КТ „Подкрепа“ за законодателна промяна в КСО, относно редакцията на чл. 54б, 
ал. 3.  
НСТС ще разгледа и предложение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за 
придобит трудов стаж и професионален опит и проект на ПМС за изменение на Наредбата на структурата и организацията 
на работната заплата. 
 
В. Банкерь 
 
√ Тристранката се събира заради бюджета и минималната заплата 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес в сградата на Министерския съвет. 
В дневния ред е предвидено социално-икономическите партньори да разгледат три проекта на закони – за държавния 
бюджет за 2018 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. и за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2018 г., както и законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС. 
Ще бъдат обсъдени и проектът на закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от народни 
представители, както и предложението на КТ „Подкрепа“ за законодателна промяна в КСО, относно редакцията на чл. 54б, 
ал. 3. 
НСТС ще разгледа и предложение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за 
придобит трудов стаж и професионален опит и проект на ПМС за изменение на Наредбата на структурата и организацията 
на работната заплата. 
В разчетите е заложено минималната работна заплата да се увеличи до 510 лева. А до 2020-а трябва да расте до 610 лева. 
Това обаче винаги е един от спорните моменти между синдикати и работодатели. 
Догодина се увеличава обезщетението за безработица с 1,80 лева на ден и така ще стане 9 лева. Увеличават се обаче и 
сроковете, в които трябва да работим, за да получим и обезщетение. 
 
7 дни Варна 
 
√ Искат да махат плажните заведения, бизнесът скочи да ги защитава 
Намеренията за премахване от плажовете на преместваемите търговски обекти ще създаде неоправдан икономически 
риск. Това опасение изразиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод подготвяната промяна 
на правилата за стопанисване на морските плажове в страната, пише News.bg. 
Преместваемите магазини и заведения работят на пазарен принцип в условията на конкуренция помежду си. Единствената 
логика за съществуването им е, че към тях има търсене от страна на туристите. 
Липсата на обекти за храни и напитки там, където са туристите, може да предостави възможност на фирми и физически 
лица от сивия сектор да предлагат на плажа нерегламентирани храни и напитки, предупреждават от бизнеса. 
Чуждестранните и българските гости, в чиито туристически пакети няма включено изхранване, ще внасят и консумират на 
плажа храни и напитки, закупени другаде. Това ще ни върне в годините далеч преди 21 век, предупреждават от АИКБ. 
Според тях това ще се отрази и на конгресния и голф туризма, които привличат в страната ни най-висок клас чуждестранни 
гости. 
Според работодателската организация инициирането на подобни промени трябва да се консултира с представители на 
бизнеса. Възможно е да се закрият хиляди обекти, което ще намали заетостта в черноморските региони, които в активния 
летен сезон са източник на препитание за значителен брой сезонни работници и техните семейства. 
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Това като косвен ефект ще забави устойчивата тенденция за намаляване на безработицата в България, която по последни 
данни от август 2017 г. е на ниво от 6,2% - по-ниско от средното за страните от ЕС. 
От Асоциацията на индустриалците предлагат решение на проблема с недобрата визия на обектите на някои места може 
да бъде открито чрез въвеждане на типови модули с единна архитектура и/или цветове, а не с тотална забрана на нужни 
на туристите обекти. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Investor.bg 
 
√ Приключи плановият ремонт на VI блок в АЕЦ "Козлодуй" 
В рамикета на процедурата блокът е зареден със свежо гориво, направена и профилактика на оборудването 
Приключи плановият ремонт на VI блок на АЕЦ "Козлодуй" и 1000 мегаватовият блок вече е включен в енергийната система 
на страната, съобщиха от ядрената ни централа. Блокът беше изведен на 16 септември и в рамките на процедурата беше 
зареден със свежо ядрено гориво. 
Допълнително е направена профилактика на оборудването. Извършено е обследване и подмяна на оборудване и 
компоненти на реактора, свързани с плановете за удължаване на срока за експлоатация на съоръжението.Лицензът за 
експлоатацията на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" изтича през октомври 2019 година. 
На 5 ноември 2017 година пък е краят на разрешителното за работата на другия работещ блок в централата. Очакванията 
са, че Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) ще връчи новия лиценз на 3 ноември. Той ще бъде за срок от 10 години, като 
това е максималният срок, който законодателството позволява.  
Оценките на експертите са, че централата може да работи още поне 30 години, което означава, че лицензите могат да 
бъдат удължавани. 
 
√ Левовите заеми са предпочитани при ипотечното кредитиране 
Анкета сред потребителите показва, че 70% от тях искат фиксирана лихва за целия срок на кредита 
Левът изпреварва еврото в ипотечното кредитиране. Това показва проучване на Moitepari.bg, проведено сред 1100 
потребители на портала относно техните нагласи за ипотечните заеми. 
Тенденцията от няколко години за пренасочване на кредитоискателите към левови кредити е ясно видима и в проучването, 
съобщават от българският финансов пътеводител. 
Експертите на сайта констатират, че с подобряването на офертите за нов заем, договорен в левове, съвсем закономерен е 
и по-големият интерес към тези ипотечни кредити. 
66% от анкетираните са се спрели на националната валута, като основните мотиви за избора им са, че получават доходите 
си в левове (37% от далите отговор) и по-ниската цена (27% от отговорилите). 
На база получените резултати, MoitePari.bg и Централна Кооперативна Банка започват информационно-образователна 
кампания за ипотечни кредити. 
Целта на ициативата е да обърне внимание на потребителите върху особеностите на банковия продукт, които трябва да се 
имат предвид, както при избора, така и при ползването му. 
Резултатите от проучването показват, че 32% от потребителите ползват ипотечен кредит, а 36% от тези, които досега не са 
теглили заем, смятат да кандидатстват. 
Според проведеното проучване, изборът на кредитор продължава да се базира на лични впечатления. 
32% от анкетираните са отговорили, че са направили избора си след посещение на клон или офис на кредитора. На второ 
място сред избора за финансираща институция се нарежда приемане на офертата на обслужващата банка (23%). 
Сравнението на оферти в интернет придобива все повече значение и се нарежда на трето място като отправна точка при 
търсене на ипотечен заем (17%). 
Има промяна в начина и нагласите при избор на оферта. В сравнение с предишни проучвания, вече подчертан критерий е 
Годишният процент на разходите (ГПР), като 24% от анкетираните вече го посочват като водещ. Лихвата остава сред 
водещите критерии, като 20% от участвалите в анкетата, я нареждат на второ място. 
Като повтарящата се тенденция се откроява разбирането на потребителите, че лихвата по кредита е фиксирана за целия 
срок на заема. 
Въпреки че този отговор на анкетираните губи първата позиция, 35% от от тях дали точно такъв отговор. 37% обаче са 
заявили, че ипотечните им кредити са с плаваща лихва. 
Ползвателите на ипотечни заеми все още не се ориентират добре в това как е формирана лихвата им по кредита, 
констатират в MoitePari, като 32% от анкетираните посочват, че не са запознати с образуването ѝ. 
Почти 1/3 обаче имат съвсем ясна представа и посочват, че лихвата им е формирана на база пазарен индекс и надбавка. 
От анкетата се разбира, че най-популярни продължават да бъдат ипотечните кредити за суми от 25 хиляди до 75 хиляди 
лева, като тези в размер от 25 хил. лева до 50 хил. лева, са предпочитани. 
Между 15 и 20 години е периодът за връщането на заема, като 27% от отговорилите посочват имено този срок. 
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Кредитополучателите, които ползват жилищен заем, приемат цената за умерена (39%). Въпреки това, делът на тези, които 
считат, че кредитите са скъпи, остава висок (26%). Макар условията по кредити да се подобряват, 52% от анкетираните са 
на мнение, че нивата на лихвите могат още да се подобрят. 
Сравненията на оферти в интернет и посещение на клон на кредитиращи институции, се оказват като предпочитани 
подходи при избор на кредитор за хора, които смятат да изтеглят ипотечен заем. 
С малък превес (29%) биха се доверили на сравнението на оферти, а 27% от отговорилите ще посетят клон или офис на 
кредитора. 
За анкетираните ГПР (30%) и лихвата (25%) са водещите критерии при избор на оферта. 
Тези, които още не са взели ипотечен кредит (65%), ясно заявяват, че ако кандидатстват, ще се насочат към опцията за 
ограничена отговорност. Останалите анкетирани предпочитат пълната отговорност, често поради факта, че параметрите 
по кредита при тези условия, обикновено са много по-изгодни. 
„Ограничена отговорност на кредитополучателя” е ново понятие в договорите за кредит, което се появи след 23 юли 2014 
г. с промените в Закона за потребителския кредит. Банките се принудиха да дадат това право на избор на своите 
кредитополучатели. Същността му се изразява в това, че когато се стигне до принудително изпълнение, кредитната 
институция може да ви вземе само ипотекирания в нейна полза имот, за да погаси задължението ви, независимо от 
размера на дълга. 
Наблюдава се завишение на желаните суми сред неползващите ипотечен кредит. Предпочитаните суми са в диапазона от 
25 хиляди до 100 хиляди лева. 
70% от анкетираните остават на позиция, че биха желали фиксирана лихва за целия срок на кредита. Резултатите от 
проучването сочат също така, че за анкетираните най-важно е лихвата да е ясна и да може да се прогнозира. 
Сред бъдещите кандидати за кредит най-голям е интересът към заеми със срочност между шест и десет години (23%), а на 
второ място са тези за срок между 16 и 20 години (18%). 
За разлика от ползвателите на ипотечен кредит, които се базират на ГПР и смятат, че цената на заемите е умерена, 
неползващите все още считат, че те са скъпи. Тяхното мнение е на впечатленията им за размера на лихвите, които считат 
за високи (39%). Като високи те посочват и първоначалните еднократни такси (24%). 
При избор на оферта, желаещите да вземат ипотечен заем предпочитат бъдещата им месечна вноска да е в границите 300 
– 400 лева (19% от далите отговор), а 17% желаят тя да е между 200 и 300 лева. Почти толкова са и желаещите месечната 
им вноска да не надвишава 400 – 500 лева. 
Няма промяна в позицията на неползващите и нежелаещи да ползват жилищен кредит спрямо предходни проучвания на 
MoitePari.bg. За 31% от анкетираните основните причини за отказа им е, че имат собствено жилище и нямат нужда от 
кредит за ново. 
Нежеланието да задлъжняват е причина 19% от анкетираните да не искат да ползват жилищен/ипотечен кредит, като 18% 
не са съгласни с политиката на банките за едностранна промяна на условията по кредитите. 
 
БТВ 
 
√ Властта не изключва „нито един вариант” за АЕЦ „Белене” 
Енергийното министерство ще се бори с Брюксел за "мръсните" тецове 
Нито един вариант за реализацията на оборудването на АЕЦ „Белене” не се изключва от управляващите. Това стана ясно 
от думите на енергийния министър Теменужка Петкова. 
Нашата страна в момента получава частите за два реактора от Русия, след като арбитражно решение постанови те да бъдат 
закупени от страната ни. Първоначално се обсъждаха варианти за продажбата им на трета страна, а след това 
управляващите лансираха друга теза – за частен проект на площадката на АЕЦ „Белене” без договор за изкупуване на 
произведената енергия и без държавно участие. 
 „Винаги сме казвали, че за нас е важно това оборудване и ресурсът, който българските данъкоплатци са вложили в този 
проект, да се използва по възможно най-добрият начин. В стремежа си да реализираме това оборудване по най-добрия 
за България начин не изключваме нито един вариант“, каза обаче Теменужка Петкова днес, цитирана от БГНЕС. 
Тя подчерта, че „държавата категорично няма ресурс, за да довърши сама такъв проект”, но ще „търсим инвеститор, който 
заедно с държавата да се опита да реализира това оборудване”. 
По думите й предстои да бъдат построени конструкции, които ще пазят оборудването, за което преди време бившият 
енергиен министър Румен Овчаров сигнализира, че се съхранява под открито небе.  
Тецовете на въглища може да се разминат с евроизискванията 
Енергийното министерство активно работи за това големите горивни централи да получат дерогация от европейските 
правила, за да продължат да работят, обяви Павлова. 
Тя припомни, че въглищните централи произвеждат 41% от електрическата енергия в България. Документът, приет от 
Еврокомисията през април тази година, би накарал България и още 7 държави-членки да затворят своите централи, 
работещи с въглища. Това би означавало рязък ръст на безработицата и огромни загуби. 
 „Всяка една от тези централи сама за себе си трябва да вземе решение дали ще върви в посока използването на чисти 
въглищни технологии. Не можем да наложим общо мнение, защото само една от тези централи е собственост на 
държавата – ТЕЦ „Марица-изток 2”, а останалите са частни”, посочи Петкова. 
Тя отрече слуховете, че между министерствата на енергетиката на България и Русия са водени разговори въглищните 
централи в Маришкия басейн да преминат на газ. 
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Dnes.dir.bg 
 
√ Горанов: Болничните категорично няма да се намаляват 
Болничните категорично няма да се намаляват догодина. Идеята, обезщетенията за болест през първите три дни да бъдат 
по-малки, отпадна като мярка в Бюджет 2018. 
Това заяви пред журналисти министърът на финансите Владислав Горанов, цитиран от БНТ.  
Идеята на правителството бе да ореже болничните за първите 3 дни. Предложението предвиждаше работодателите да 
изплащат само 50% от надницата, вместо 70, както е сега. От НОИ смятат, че по този начин ще намалеят фалшивите 
болнични.  
И бизнесът, и синдикатите обаче се обявиха против и заявиха, че така ще бъдат наказани истинските болни и това, което 
трябва да се направи, е да се засили контролът върху лекарите, които издават фалшиви болнични. 
По-рано вчера здравният министър Николай Петров заяви в отговор на въпрос дали е възможно да се лимитира издаването 
на болнични листове, че не може да се мисли за такъв вариант, а да се търси друго решение. Проверяват се местата, в 
които са установени драстичен брой издадени болнични листове, допълни още той. 
 
Expert.bg 
 
√ 41% от българите ползват телефона и компютъра си наравно за връзка с интернет 
Все повече българи използват интернет през смартфона си. Това показва изследване за нагласите на онлайн потребителите 
в различните държави, поръчано от Google. 
Хората у нас като цяло използват все повече устройства, за да се свързват с интернет: 55% използват смартфони, сравнено 
с 53% през 2016 г.; 34% ползват лаптоп; 7% използват смарт телевизори. В допълнение се използват нетбук, Chromebooks, 
електронни четци (E-book), смарт часовници и тракери, които също са свързани с интернет. 
Днес българинът има средно по 2.4 устройства свързани с интернет, сравнено със средно 2.3 през миналата година. През 
2017 г. 41% от потребителите използват наравно компютър и смартфон за връзка с интернет. 
Проучването е проведено от KANTAR TNS по поръчка на Google сред интернет потребители от България на възраст над 16 
години, сравнени с нагласите на граждани от 63 държави. Резултатите са представени в онлайн аналитичния инструмент 
Consumer Barometer. 
Данните разкриват, че 70% от българите използват често интернет за лични цели. За сравнение в глобален план този 
показател е 82%. Най-активните потребители са във възрастова категория 25-34 и 35-44 години (съответно 22% и 23%). 
Въпреки очакванията, че младите са по-редовни потребители в интернет, разпределението по възрастови групи е 
относително еднакво. Интернет е среда, която позволява на хора от различни възрасти да комуникират. 
Поведението на потребителите в България съвпада със световните тенденции – 83% използват интернет за намиране на 
информация, 80% за забавление, 60% с цел решаването на някаква конкретна задача, 28% качват съдържание в интернет, 
а 30% публикуват решения на проблеми, с което помагат на други потребители онлайн. 
Поне веднъж в месеца, 70% от българските потребители търсят информация за стоки и услуги онлайн, 62,5% търсят 
конкретно място и маршрут, а 48% правят онлайн покупка. Най-често онлайн българите: използват търсачка - 87%, свързват 
се със социални мрежи 83%, гледат видео 83%. 
“Това ново проучване показва появата на нов тип потребител - "onliner" - и изследва теми, включително промените в 
екосистемата на устройствата, скорошните промени по отношение на видео съдържанието и това, което бъдещето ще ни 
покаже за потребителските технологии. Покачването на употребата на мобилните устройства продължава, което оказва 
влияние върху общуването между хората, както и върху интеракцията с дигиталния свят. За да останем на гребена на 
вълната, сега е моментът компаниите да проучат как тези нови възможности могат да подкрепят както потребителите, така 
и бизнес целите“, коментират експерти.   
В България, изследването бе проведено в периода 1 април – 30 юни 2017 г. във формата дълбочинно интервю, с извадка 
1000 души, на възраст над 16 г. 
 
Econ.bg 
 
√ Депутатите увеличиха на 12 евро максималния размер на дневната винетка за камиони и автобуси 
Това стана с приемане на промени в Закона за пътищата, които бяха внесени от народния представител от ГЕРБ 
Александър Ненков 
Депутатите приеха на второ четене повишаването от 11 на 12 евро на максималния размер на таксата, заплащана от 
тежкотоварни автомобили за използване на пътната инфраструктура. Това стана с приемане на промени в Закона за 
пътищата, които бяха внесени от народния представител от ГЕРБ Александър Ненков, съобщава "Фокус". 
Промените се налагат, за да се синхронизира българското законодателство с европейските директиви. Това се посочва в 
доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. 
Според вносителите с повишаване на размера на таксата с 1 евро на годишна база увеличението на приходите от дневни 
винетни такси от тежкотоварните автомобили, събирани от Агенция "Пътна инфраструктура", се очаква да бъде над 2.8 
млн. лева. 
Таксата обхваща всички превозни средства, които пренасят товари, както и превозните средства с две и повече оси, които 
имат техническа допустима максимална маса 12 или повече тона. 
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Автобусите също са засегнати от промяната. Новата цена ще бъде плащана и от превозни средства, предназначени за 
превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача. 
 
√ Лихвите по заемите спаднаха още 
При жилищните заеми в евро средната лихва намалява спрямо септември 2016 година с 1.11 процентни пункта до 
4.13% 
Лихвите по новите заеми за домакинствата и за фирмите до 1 млн. евро отново са спаднали през септември, при това 
забележимо, сочат данните на БНБ. 
При жилищните заеми в евро средната лихва намалява спрямо септември 2016 година с 1.11 процентни пункта до 4.13%, 
а по жилищните кредити в лева – с 0.86 пр.п. до 3,88%. 
Средният лихвен процент по заемите за потребление в левове спада в сравнение с година по-рано с 0,82 пр.п. до 8,08%, а 
по тези в евро – с 1,27 пр.п. до 4,90%. 
Ликвидността на банките и слабото търсене на заеми продължава да понижава цената на заемния ресурс. Намеренията 
на кредитните институции да разхлабят кредитните си стандарти сваля още лихвените нива, коментират банкери. 
 
В. Банкерь 
 
√ Уреждат малките населени места с виртуална обмяна на валута 
Вече всички населени места у нас ще имат възможност да обменят валута, без да е нужно да се пътува до най-близкия 
голям град. Това ще стане благодарение на все по-навлизашата дигитализация и възможността да се обменя онлайн, а 
доставката ще става с куриер до всеки дом, с гарантирана безопасност и на най-изгоден курс. По същата схема ще може 
да се закупува инвестиционно злато и сребро. Новата система, съществуваща само в няколко европейски страни , вече е 
факт у нас и е дело на първата борса за злато у нас Tavex,  част от най-големия дилър на ценни метали в Северна и 
Централна Европа. 
Истински проблем е фактът, че извън областните центрове, чейндж бюра или няма, или курсовете им често са твърде 
неблагоприятни. Реномираните обменни бюра са базирани обикновенно в четирите най-големи града на България, а в по-
малките редки и екзотични валути почти никога няма. А ако става дума за покупка и продажба на инвестиционно злато на 
близки до пазара цени, услугата отсъства тотално извън София, Варна, Пловдив и Бургас.  Традиционни услуги, като 
банкови клонове и обменни бюра липсват в малките населени места, където баноматите са рядкост. Поръчването онлайн 
на услуги и стоки, които се предлагат само в големите градове, е единственият начин човек да пазарува по тези места. 
Според данните, през последните месеци се наблюдава увеличение с над 10% на  клиенти извън големите градове, които 
пазаруват през онлайн платформата за обмен на валута и инвестиционно злато. Хората осъзнават възможността, че с 
обмяна онлайн и доставка до дома, си решават проблема с разхода на бензин до големия град, само и само да имат валута 
в брой – безспорна необходимност за всеки турсит. 
По отношение на покупката на злато и сребро в България, също се среща необходимост от дигитализация, тъй като се 
оказва, че българинът все повече спестява в ценни метали. И това е тенденция не само за населението от културните и 
икономически центрове, но за хора от цялата страна. Възможността да си закупят инвестиционно злато и сребро, където и 
да е в България,  дава шанс на много хора да спестят и запазят стойност, по време на несигурните финансови времена, в 
които живеем и българинът все повече го осъзнава.  
В малките населени места съществува и друг проблем, който новата онлайн система ще разреши. Колкото е по-малко едно 
населено място, толкова повече местните търговци (обменни бюра и заложни къщи) работят на по-неизгодни за клиента 
цени, защото са единствените занимаващи се с такива услуги в района. Често и улични търговци продават злато с по-нисък 
карат, а понякога дори фалшиво.  Чрез онлайн системата за обмяна на валута и за търговия с инвестиционно злато, се 
предвижда пълно запазване на данните на клиента, само и единствено за целите на сделката. Изделия на стойност над 30 
000 лева не могат да бъдат превозени от стандартни доставчици, а налагат изключителни мерки за сигурност. За подобни 
поръчки, които приблизително се равняват на 400 грама злато или на 21 килограма сребро, се предлага превоз на 
покупката с брониран автомобил. 
 
Fermer.bg 
 
√ Обработката на текущия прием по 4.1 се бави заради трети лица 
Една от причините за забавянето беше липсата на документи от външни институции, коментира Румен Порожанов   
Имаше определено забавяне по текущия прием на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, като една от 
причините беше липса на документи от външни институции, коментира министърът на земеделието, храните и горите 
Румен Порожанов за Фермер.БГ. 
  „В момента си върви обработката на текущия прием. Имах срещи на ниво мениджмънт на Държавен фонд „Земеделие“, 
за да видя къде са причините за забавянето. Една от тях беше, заради това, че липсваха документи от външни институции, 
като одобрение на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), окончателни разрешения за строеж и други“, 
допълни стопанинът на агроведомството.  
По думите му вече са предприети мерки и обработката на текущия прием продължава.  
„Това, което сме комуникирали е, че не могат да се чакат до безкрайност подобни документи от трети външни институции. 
Заради това, тъй като напредна времето с този прием, те трябва да бъдат затваряни в рамките на съществуващите 
документи“, заключи Порожанов. 
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На 24 юли ДФЗ одобри първите 43 проектни заявления по мярката. Инвестиционните предложения бяха на обща стойност 
над 55 млн. лева, от които субсидията е над 30 млн. лева. Към момента, в рамките на 130 % от бюджета, на обработка 
подлежат общо 803 от всички 3 165 подадени заявления за подпомагане. 
 
Sinor.bg 
 
√ Одобрени са дейностите за втория прием по подмярка 7.2 
По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за програмен 
период 2014-2020 г. беше одобрен обхватът на  дейностите, за които ще бъде обявен втория прием на заявления за 
подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“. С оглед на ограничения финансов ресурс, по подмярката ще бъдат стартирани само дейности, 
свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини) и общински 
сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Допускат се и 
дейности за обновяване на обществени зелени площи – паркове, градини, както и изграждане на малка по размер спортна 
инфраструктура. Комитетът одобри и промяната в критериите за подбор на проектните предложения по дейностите, 
предвидени за стартиране в рамките на втория прием по подмярката. 
Предвид предстоящото обявяване на прием на заявления за подпомагане по мярка 9 „Създаване на групи и организации 
на производителите“, на заседанието се приеха и предложените от Управляващия орган критерии за подбор на проектните 
предложения. 
Комитетът дискутира и одобри Индикативната годишна работна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020), като беше взето 
решение интензитетът на финансовата помощ по подмярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ да бъде намален 
от до 75% на до 50%. 
Участие в заседанието взеха министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, ресорният заместник-
министър д-р Лозана Василева, представители на Държавен фонд „Земеделие“, Министерски съвет, браншови и  
партньорски организации, неправителствения сектор и академичните среди. 
 
EconomyNews 
 
√ ЕЦБ не промени ОЛП 
Европейската централна банка запази без промяна основните лихвени проценти, потвърждавайки, че очаква лихвените 
ставки да останат в досегашните нива за "продължителен период" и далеч след края на програмата за "количествени 
улеснения". 
В същото време обаче ЕЦБ обяви, че от началото на следващата година ще намали размера на ежемесечните покупки на 
финансови активи до 30 млрд. евро от настоящите 60 млрд. евро, но ще удължи действието на програмата за 
"количествени улеснения" до септември 2018-а година. 
На вчерашното си заседание във Франкфурт, Управителният съвет на ЕЦБ взе 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%. 
Управителният съвет на банката продължава да очаква, че ключовите лихвени ставки ще останат в настоящите нива за 
продължителен период и далеч отвъд хоризонта на програмата за покупки на активи, известна като "количествени 
улеснения". 
Относно нестандартните парични политики, ЕЦБ заяви, че покупките по "Програмата за закупуване на активи" (APP) ще 
продължат с настоящия месечен темп от 60 млрд. eвро до края на декември 2017-а година. От януари 2018-а година 
нетните покупки на финансови активи (най-вече на еврооблигации) се планира да продължат с ежемесечно темпо от 30 
млрд. евро до края на септември 2018-а година, или още по-нататък, ако е необходимо, и във всеки случай, докато 
Управителният съвет не види трайно коригиране на инфлацията в съответствие с заложените от централната банка цели 
(за средносрочна инфлация от малко под 2 на сто). 
Ако икономическите перспективите в еврозоната станат по-неблагоприятни, или ако финансовите условия станат 
несъвместими с по-нататъшния напредък на инфлацията към нейното целево ниво, Управителният съвет е готов да 
увеличи програмата за "количествени улеснения" по отношение на нейния размер, и/или нейната продължителност, 
отбеляза ЕЦБ. 
Централната банка също така посочи, че евросистемата ще реинвестира главницата от падежиращите ценни книжа, 
закупени по програмата APP, за удължен период от време след приключване на ежемесечните нетни покупки на активи и 
във всеки случай за толкова дълго, колкото е необходимо. Това ще допринесе както за благоприятни ликвидни условия, 
така и за подходяща паричната политика. 
ЕЦБ също така обяви, че основните операции по рефинансиране (т.нар. "репо аукциони") и тримесечните операции по 
дългосрочно рефинансиране на търговските банки (TLTRO програма) ще продължат да се провеждат като процедури с 
фиксиран лихвен процент за толкова дълго време, колкото е необходимо, и поне до края на последния период за 
поддържане на резервите през 2019-а година. 
Единната европейска валута реагира негативно на днешното решение на ЕЦБ да удължи срока на действие на програмата 
за "количествени улеснения" най-малко до края на септември 2018-а година, тъй като част от инвеститорите и 
анализаторите разчитаха, че краят на програмата APP ще бъде даде в средата на следващата година. В същото време те 
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бяха разочаровани и от сигналите, че ако се наложи, ЕЦБ може отново да увеличи размера и/или продължителността на 
програмата за "количествени улеснения". 
След вчерашните решения на ЕЦБ еврото се понижава с 0,5% към тридневно дъно от 1,1739 долара, с 0,42% към двудневно 
дъно от 133,60 японски йени и към 1,1664 швейцарски франка, след като по-рано през деня единната валута поскъпна до 
ново близо двегодишен връх около 1,1708 франка (най-високо ниво от ключовото заседание на Швейцарската централна 
банка, проведено на 15-и януари 2015-а година, когато банката се отказа от официалния праг на търпимост 1,2000 франка 
за едно евро). 
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√ Цената на златото обърна посоката 
Cтoйнocттa нa злaтoтo в чeтвъpтъĸ ce пoĸaчвa. Цeнaтa нa цeнния мeтaл cмeни пocoĸaтa cлeд пoвeчe oт ceдмицa cпaд нa 
фoнa нa oтcлaбвaщия дoлap и yĸpeпвaщoтo eвpo. 
Πo oбeд злaтoтo ce тъpгyвaшe пo $1.277,98 зa тpoйyнция в cpaвнeниe c нивoтo $1.277,01 зa yнция пpи зaĸpивaнe нa пaзapa 
в cpядa. 
Фючъpcитe зa злaтoтo в CAЩ c дocтaвĸa дeĸeмвpи пocĸъпнaxa c $0,1 дo $1.279,1 зa yнция. 
Cpeбpoтo ce тъpгyвa пo $16,97 зa yнция в cpaвнeниe c $16,91 пpи зaĸpивaнe нa cecиятa в cpядa. Πлaтинa cтpyвa пo $918,49 
cпpямo $919,99 дeн пo-paнo, a пaлaдият - $966,97 пpи цeнa $960,50 зa yнция в cpядa. 
Πpeдлaгaнeтo нa cвeтoвния пaзap нa злaтoтo пpeз тpeтoтo тpимeceчиe e билo в paзмep нa 1,157 xил. тoнa, ĸoeтo e c 2% пo-
мaлĸo тo cъщия пepиoд нa 2016 гoдинa, ce ĸaзвa в aнaлизa нa Тhоmѕоn Rеutеrѕ GFМЅ. 
Дoбивът нa цeнния мeтaл пpeз тpeтoтo тpимeceчиe ce e пoнижил нeзнaчитeлнo - дo 841 тoнa, a втopичнoтo пpoизвoдcтвo 
e билo 308 тoнa. 
Cвeтoвнoтo тъpceнe нa физичecĸo злaтo пpeз тpимeceчиeтo e нapacнaлo c 7%, дo 900 тoнa, глaвнo зa cмeтĸa нa пoвишeнoтo 
тъpceнe oт ювeлиpнaтa пpoмишлeнocт. 
Πoĸyпĸитe нa цeнния мeтaл oт cтpaнa нa цeнтpaлнитe бaнĸи ca в нeмaлĸия oбeм 71 тoнa, мaĸap и дa ce нaмaлявaт cъc 7 нa 
cтo в cpaвнeниe c юли - ceптeмвpи 2016 гoдинa. 
Πpитoĸът нa злaтo в cвeтoвнитe бopcoви инвecтициoнни фoндoвe ЕТF (ехсhаngе trаdеd fundѕ) пpeз тpимeceчиeтo ce e 
cъĸpaтил 3,8 пъти дo 30 тoнa. 
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√ Щатските технологични гигнати подкрепиха азиатските акции 
Азиатските акции поскъпнаха днес, след като книжата на технологичните компании получиха подкрепа от добрите 
финансови резултати, обявени от някои щатските технологични гиганти. 
Еврото се търгува близо до тримесечен връх спрямо долара, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви, че 
удължава програмата си за стимулиране на икономиката. 
Австралийският долар поевтиня до 3.5-месечно дъно от 0.7625 щатски долара, след като консервативната управляваща 
коалиция в Австралия изгуби мнозинството си след решение на съда, според което вицепремиерът Барнаби Джойс не 
може да остане в парламента. 
Австралийският индекс S&P/ASX200 се понижи с около 0.6%, след отстраняването на Джойс като депутат. 
Японският Nikkei 225 добави 0.9%, докато азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се повиши с 0.3%. 
“Корпоративните печалби нарастват до рекордни нива по света. МВФ пък завиши икономическата си прогноза за САЩ, 
Китай, Европа и Япония,” заяви пред Reuters Муцуми Кагава, старши анализатор в Rakuten Securities. 
Изнесените оптимистични финансови резултати от страна на Alphabet, Microsoft и Amazon.com, които са втората, третата и 
петата най-големи компании по пазарна капитализация в света, респективно, оскъпиха акциите им в следборсовата 
търговия. 
Книжата на трите компании поскъпнаха с 2.8%, 4.5% и 7.6%, респективно. 
Преди това индексът S&P 500 нарасна с 0.1%, доближавайки се до рекордните си нива, докоснати през миналата седмица. 
С наближаване на преполовяването на отчетния сезон за третото тримесечие, 74% от щатските компании обявиха по-добри 
от очакваните резултати. За сравнение, средното ниво за последните четири тримесечия бе 72%. 
Камарата на представителите в Конгреса на САЩ подготви почвата за сериозните данъчни намаления, предложени от 
президента Доналд Тръмп, след като прие бюджетен план за финансовата 2018 г., който дава възможност данъчното 
законодателство да спечели одобрение в Конгреса и без гласове на демократите. 
Германският индекс DAX нарасна до рекордно ниво вчера, докато паневропейският Eurofirst 300 добави 1.1% към 
стойността си, което бе най-големият му ръст от 3.5 месеца. 
Днес испанският Сенат се очаква да одобри поемането на контрола над институциите и полицията в Каталония и да даде 
на правителството в Мадрид правомощията да отстрани президента на областта, което, от своя страна, може да 
предизвика протести. 
На валутния пазар еврото поевтиня до тримесечно дъно от 1.1631 спрямо долара след вчерашната среща на ЕЦБ. 
Доларът остана почти без промяна спрямо йената на ниво от 114.09 и се търгува близо до достигнатия в сряда тримесечен 
връх от 114.245. 
Фючърсите на петрола от сорта брент запазват позиции, след като затвориха на 27-месечен връх вчера. Цената на брентът 
остана почти без промчна на ниво от 59.32 долара за барел, точно под вчерашния връх от 59.55 долара 


