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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Investor.bg 
 
√ Васил Велев: Минималната заплата расте по-бързо от производителността на труда 
Синдикатите са в стачна готовност заради ниските доходи в страната, позицията на работодателите обаче е, че доходите у 
нас растат по-бързо от производителността. Според председателя на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заявките на синдикатите „напомнят на рекет“. 
Той посочи пред БНР, че очакванията са за ръст на производителността на труда от под 4%, докато минималната работна 
заплата ще бъде увеличена с около 10%. 
Велев припомни още, че България търпи упреци от Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка за липсата на 
ясен, прозрачен механизъм за определянето на минималната работна заплата. 
„Минималната работна заплата у нас се определя едностранно от правителството под натиска, бих казал рекета, на 
синдикатите“, каза Велев и посочи, че съотношението между размера на минималната и средната работна заплата у нас е 
над средноевропейското ниво. 
За него нискоквалифицираният труд е надценен у нас. 
В работодателската организация не виждат смисъл при очакван икономически растеж от почти 4% за 2018 година да се 
планира бюджетен дефицит. Велев отбеляза и още един проблем с бюджета на страната за догодина – висок темп на 
растеж, който обаче няма да доведе до растеж на заетостта. Според него това означава, че „няма хора за работа“. 
„Няма да има достатъчно ръст на заетостта, защото няма кой да работи“, обясни представителят на АИКБ и допълни, че 
безработицата в България е символична и без работа са „хора, които или не искат да работят, или не могат нищо да 
работят“. Работодателите затова призовават за внос на човешки ресурси, за регулиране на трудовата миграция, което 
може да ускори темпа на българската икономика. 
Велев отчете усилията на правителството за намаляване на административната тежест на бизнеса, сочена като един от 
основните проблеми пред икономиката на страната, заедно с липсата на подготвени кадри и корупцията. Той препоръча 
тези усилия да не бъдат кампанийни, а да са през целия управленски мандат и да се следят режимите в цялото европейско 
законодателство. 
 
БТВ 
 
√ Васил Велев: Заканите на синдикатите за протест изглеждат напълно неадекватни 
Синдикатите излизат на протест за по-високи заплати и срещу искането на работодателите да отпадне "добавката за клас 
прослужено време". Това решиха стачните комитети на КНСБ и на „Подкрепа”. 
Денят, в който хората ще излязат на уицата, предстои да се уточни. 
Въпреки ръста на заплатите у нас, България продължава да е на дъното на Балканите, сочат изчисления на КНСБ. 
Класация на средните работни заплати ни поставя на предпоследно място. След нас е само Албания. През 2014 г. 
резултатите ни са били по-лоши. Тогава Сърбия е била с по-висока от нашата заплата, до 2017 г. обаче сме наваксали и сега 
размерът е един и същ – 530 евро. 
Информационните технологии са на първо място по размер на средната заплата – 3037 лв. Ресторантьорство, охранителна, 
социална дейност  са на дъното. 
Очакванията са възнаграждението да продължи да расте, но синдикатите уточняват, че 70% от българите получават по-
малко от средната сума. 
Правителството обеща от догодина минималната заплата да стане 510 лв., а  бюджетните да се увеличат средно с 10 на 
сто. 
"Заканите на синдикатите изглеждат напълно неадекватни, защото сме свидетели на един изпреварващ ръст на 
възнагражденията – той изпреварва в пъти ръста в икономиката и в производителността на труда", заяви Васил Велев от 
АИКБ. 
Недоволството срещу работодателите е най-вече заради предложението им да отпадне добавката за "клас прослужено 
време", което предстои да се разгледа от Тристранката. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Промишленото производство бележи ръст през август 
Промишленото производство бележи ръст с 0.4%. Това сочат предварителните данни на Националния статистически 
институт за месец август в сравнение с месец юли 2017 година. Спрямо месец август 2016 година индексът на 
промишленото производство у нас се е увеличил с 4.9%. 
Месечните изменения на индекса на промишлената продукция показват, че спрямо предходните месеци добивната 
промишленост у нас се е увеличила с 4.0%, а преработвателната промишленост - с 0.4%. Намаление се отчита само в 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%. 
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - с 12.9%, и в преработващата 
промишленост - с 6.4%. И на годишна база спад е регистриран само в производството и разпределението на електрическа 
и топлоенергия и газ - с 3.8%. 
Предварителните данни на НСИ сочат и че през август 2017 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" се е 
увеличил с 0.9% спрямо предходния месец юли. Спрямо същия месец на 2016 година продукцията в сектора е нараснала 
с 9%. 
Годишните изменения на индекса на строителната продукция показват, че в сградното строителство се наблюдава ръст с 
16.9%, а в гражданското/инженерното строителство - с 0.1%. 
Според статистиката на НСИ през месец август оборотът в раздел "Търговия на дребно" бележи ръст с 0.4% спрямо 
предходния месец. Данните не обхващат търговията с автомобили и мотоциклети. Спрямо месец август 2016 година 
увеличението е на оборота в раздел "Търговия на дребно" е нараснал с 3%. 
 
Investor.bg 
 
√ Нуждите на бизнеса са за дългосрочна и постоянна заетост 
Предлаганите работни места в България са преди всичко за постоянен трудов договор и на пълно работно време. Нуждите 
на бизнеса са за дългосрочна и постоянна заетост, а не временна и с почасово работно време. 
Това коментира в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria д-р Габриела Йорданова от Института за изследване 
на обществата и знанието към БАН. 
Тя коментира тенденциите и ролята на работодателите на пазара на труда в България. 
"Основните информационни канали са порталите за търсене на работа. На второ място са неформалните контакти. Бюрата 
по труда са на шесто място, като най-често до тях достигат обяви за медицински сестри и най-рядко - за IT специалисти", 
обясни експертът. 
"Първото нещо, по което се оценяват кандидатите са автобиографията и интервюто. За това е много важно да се състави 
равилно CV", допълни още тя 
Йорданова съобщи, че през миналата година четири изследователски института, включително и Института за изследване 
на обществата и знанието към БАН, са провели координирано проучване, насочено към работодателите в България, 
Гърция, Норвегия и Швейцария по повод наемането на нови служители. 
Изследвани са пет сектора на икономиката - машиностроене (с професията на механици), банково и застрахователно дело 
(с професията на банкови служители), здравеопазване (с позицията медицинска сестра), туризъм (с професия сервитьор) 
и информационни и комуникационни технологии (с IT-специалист). 
По думите на Йорданова основната цел на това изследване е била да се научи повече за оценките и възприятията на 
работодателите за младите кандидати за работа, от една страна. 
 
√ Северозападът в България с най-голям дял неработещи и неучещи млади в ЕС 
Останалите региони "лидери" по този показател са френска Гвиана, Сицилия в Италия и двата гръцки региона Стереа 
Елада и Пелопонес 
Северозападният район на България води негативната класация в Европейския съюз с най-висок процент млади хора на 
възраст 18-24 г., които през миналата година нито са работили, нито са учили - 46,5 на сто, при среден показател за ЕС от 
15 процента. Това показват данни на Евростат по повод започналата Европейска седмица на регионите, която ще продължи 
до 12 октомври. 
По данни на НСИ през 2016 г. безработните младежи в страната в тази възрастова категория са били близо 28 хиляди, което 
означава че в Северозападния регион неработещите и неучещи млади българи са били около 13 хиляди. Общо 
Северозападният регион на страната наброява около 760 хиляди души, а младите хора на възраст 18-24 г. в него са били 
приблизително 45 хиляди, по данни на националната статистика. 
По темата за безработицата сред младите хора Евростат класира и останалите региони в ЕС с най-негативни показатели: 
френска Гвиана /44,7%/ , италианският Сицилия /41,4%/ и двата гръцки региона Стереа Елада /39,6%/ и Пелопонес /36,5%/. 
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Една от темите, които Евростат избира да онагледи с инфографики по повод седмицата на регионите, е продължителността 
на живота в страните на ЕС: първите 5 позиции са за трите испански региона Мадрид, Кастилия и Навара, френския Иле и 
италианския Тренто с по 84 години продължителност на живота при среден показател за ЕС 80,6 години. 
Регионите с най-висок процент висшисти са изцяло окупирани от Великобритания - пет региона в Лондон събират между 
70 и 85% хора с висше образование при среден показател за ЕС 40 на сто. 
Регионите в ЕС, които имат най-висок дял на хора с частна практика и самостоятелна заетост са регистрирани изцяло в 
Гърция - пет региона с показател от 37 до 41% при средно за ЕС 14 на сто. 
Най-много използват интернет жителите на Люксембург, Източен и Западен Лондон, Утрехт /Холандия/ и Копенхаген / 
Дания / - около 97% при среден показател за ЕС 79 процента. 
Вчера в Брюксел председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц ще произнесе реч, посветена 
на "Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете". Изказването ще бъде последвано от 
обсъждане с местни и регионални лидери от всички държави членки на ЕС. 
Европейската седмица на регионите и градовете е ежегодно събитие, по време на което градовете и регионите 
демонстрират капацитета си за създаване на растеж и работни места, прилагане на политиката на сближаване на ЕС и 
подчертаване на значението на местното и регионалното равнище за добро европейско управление, допълва Евростат. 
 
В. Стандарт 
 
√ На ЕСЕН 2017: Най-много сделки за строителни машини 
Международният технически панаир в Пловдив си връща духа от най-силните предкризисни години – 2007-а и 2008-а, 
отбелязаха много от участниците. Според маркетингови експерти това е индикация, че бизнесът се активизира. Същата 
тенденция очерта и Националният статистически институт, който отчете рекорден ръст от 3.9% на българската икономика 
за миналата година. 
По време на изложението подемът имаше съвсем конкретен израз. „Фирмите са доволни от сделките, които направиха", 
заяви д-р Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив. Националният изложбен център е 
организатор на най-престижната технологична среща на Балканите, която тази година събра над 600 компании от 36 
държави в дните от 25 до 30 септември. 
„Най-много договори са сключени за тежка строителна механизация и за изделия на машиностроенето. Изложбата 
„Автосвят Пловдив" имаше по-силна бизнес ориентация и това също 
повлия положително на продажбите както на леки коли от моделите, подходящи за търговски представители, така и на 
пикапи, камиони, автобуси", конкретизира д-р Соколов. Той посочи, че община Сливен е направила заявка за 
електрическия автобус, произведен от чешки завод, а още няколко кмета са проявили интерес към него заради 
екологичния ефект. 
Голяма част от изложителите, с които разговарях, виждат няколко плюса на ЕСЕН 2017 – високото ниво на организация, 
разнообразието от маркетингови инструменти, които предлагаме, и рекламната кампания, каза д-р Соколов. Най-голям е 
делът на онези, които оценяват организацията като много добра и създаваща условия за ефективно представяне, за 
намиране на партньори и клиенти. 
73-ото издание на Международния технически панаир се откроява със своите мащаби. Ръстът на изложбените площи е 
30%, а на чуждестранните участници – 15%. Новите изложители бяха 113, завърнаха се 37 фирми. 
Всичко това се дължи на промените, които започнаха миналата година. Най-старото търговско изложение в България се 
модернизира и стана демонстрационен център за високи технологии и нови модели за бизнес. Той дава възможност за 
по-ярка изява на фирми, работещи в най-перспективните направления на Четвъртата индустриална революция. 
Демонстрира нови технологии и машини, авангардни решения за индустрията и дома. Представя големия обрат в начина 
на производство и в начина на живот. 
В най-голямото бизнес събитие в България участваха компании от областта на машиностроенето, строителството, 
електрониката, електротехниката, роботиката, енергетиката, екологията, водния сектор, информационните технологии, 
химическата и минната промишленост, транспорта и автосервизното оборудване, автомобилната индустрия. Те 
демонстрираха повече „умни" изделия, и то във всички браншове 
Посетителите специалисти бяха силно впечатлени от иновативните продукти, част от които бяха дори революционни, каза 
д-р Соколов. И добави, че въпреки лошото време, само специализираните посетители са били над 27 000. Дойдоха 
чуждестранни бизнес делегации от Естония, Индия, Италия, Турция, Черна гора и други държави, както и организирани 
групи специализирани посетители от над 30 европейски държави. 
Изложителите са категорични, че тази година специалистите, които са разгледали техните щандове, са били на по-високо 
ниво както като служебно положение, така и като интереси. Това също е причина да се сключат повече сделки, смятат 
някои от участниците. 
Новост е по-силното присъствие на посетители на възраст под 30 години. Те бяха привлечени от международното гейминг 
състезание, но разгледаха и специализираните изложби, запознаха се с новостите, представени от фирмите. Според 
експерти това има положителен ефект, тъй като се формира подготвена публика за следващите издания на 
Международния технически панаир. 
„От 15 години моята фирма участва в изложенията, защото така имам възможност да се срещна с повече партньори и да 
сключим договори на място. Всяка година броят на компаниите, които се представят, се увеличава. Организацията е 
перфектна", бе категоричен Любо Ганев.  
Волейболната легенда взе своя шести златен медал от Техническия панаир за изделието, което презентира. 
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Общо 36 експоната получиха отличието за иновативни продукти с високо качество. Девет български авангардни 
разработки предизвикаха фурор и намериха много клиенти. Сред тях са мотокарът рекордьор, който повдига до 33 тона, 
машината за почистване на филтри на дизелови автомобили, инсталация за изработване и поставяне на 3D панели за 
изолация на самия строителен обект, мобилна смарт лаборатория за мониторинг на електродвигатели, софтуер за онлайн 
обучение и за здравословно хранене в училище. Руски научни институти и университети спечелиха 14 награди. 
Русия бе една от държавите с най-силно представяне на 73-ия Международен технически панаир, наред с Австрия, 
Германия, Италия, Румъния, Русия, Турция, Чехия. За активизиране на международните контакти допринесе и бизнес 
форумът „Индустрия 4.0", който се проведе за първи път в рамките на изложението. 
„Участието на компании от близо 40 държави, които представят не само технологии и машини, но и авангардни решения 
за индустрията и дома, е символ на една динамично развиваща се икономика, отличаваща се с устойчивост, 
конкурентоспособност и европейски стандарт за качество", изтъкна министърът на икономиката Емил Караиванов в 
словото си при откриването на изложението. В неговите следващи издания ще има щандове на Българската банка за 
развитие, Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия, заяви той. 
Пловдивският панаир играе сериозна роля за популяризиране постиженията на държавата ни и с всяка година разширява 
кръга от предприемачи и потребители с разнообразни интереси, които идват тук, се казва в поздравителния адрес на 
министъра на туризма Николина Ангелкова до ръководството на Международен панаир Пловдив по повод старта на ЕСЕН 
2017. А на финала на деловия форум много от компаниите заявиха желание да се включат в ЕСЕН 2018, и то с по-големи 
щандове, за да могат да покажат 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Стандартът на живот в столицата вече е над средноевропейския 
Стандартът на живот в София вече е над средноевропейския, ако съдим от последните регионални данни на Евростат за 
2015 г. 
Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 102% от средното в ЕС в стандарт на покупателна способност (СПС).  
Стандартът на покупателна способност всъщност е имагинерна валута, с една единица от която можеш да си купиш 
еднакво количество стоки и услуги в различните страни. Т.е. последните данни на Евростат показват, че един 
средностатистически софиянец с доходите си може да си купи малко повече от средностатистическия гражданин на ЕС. 
Тук трябва да се отбележи, че София (столица) вече е била тук, т.е. нейните граждани са имали по-високо благосъстояние 
от средноевропейския гражданин и преди. Това се е случило за първи път през 2009 г. благодарение на бума на 
икономиката до 2008 г. и инерцията в София и други части на страната през следващите 1-2 години.  
През 2009 г. София (столица) има БВП на глава от населението равно на 103% от средното в ЕС (в СПС), а през 2010 г. този 
показател достига пика си от 109% от ЕС-28.  
Погледът назад показва, че всъщност през 2015 г. стандартът на живот в София в сравнителен план всъщност продължава 
да се приближава до пиковите си стойности преди кризата.  
Огромната пропаст в стандарта на живот между отделните области на страната, обаче, продължава да се отваря. Така 
например, най-бедните области в България през 2006 г. (в сравнителен план спрямо средното в ЕС) са на ниво 22% от 
средните доходи за ЕС – Видин, Силистра, Сливен и Ямбол. Най-богатата тогава област отново е столицата с БВП/глава, 
равно на 80% от средното за съюза. Т.е. тогава разликата между най-бедните и най-богатата област е почти 4 пъти в 
средните доходи, измерени в БВП/глава в СПС.  
През 2015 г. тази разлика вече е близо пет пъти, тъй като най-бедните области са на ниво от 23% от средното за ЕС 
(Силистра, Сливен и Перник), а София достига 102%. Разрастването на разликата между София и най-бедните области се 
отчита и през 2015 г. спрямо 2014 г., когато София е на ниво 100% от ЕС-28, а най-слабо развитата област в страната 
(Силистра) отново е на 23%. 
Дори и втората и третата по доходи области в страната са с БВП/глава наполовина на това в София в относителен план. 
Това за пореден път показва, че разликите между доходите в България са най-вече по линия на разделението между 
столицата и останалата част на страната.  
В област Стара Загора БВП на човек в СПС е 52% от ЕС-28 през 2015 г., а в широката област София – едва 49%. Те са следвани 
от област Варна с БВП/човек, равно на 48% от средноевропейското. Освен тези 4 области, всички останали 22 области в 
страната са струпани в интервала между 20 и 40% - наблюдение, което важи за болшинството от областите от 10 години 
насам. 
Като цяло, през 2015 г. България продължава да догонва средноевропейските нива на доходи и вече достига 47% от 
средното след застой на 46% през предходните 3 години. В по-дългосрочен план догонването е видимо – през  2006 г. БВП 
на глава в България е бил 38% от средното  за ЕС, а 9 години по-късно той е с 9 пункта по-висок. 
Това се дължи най-вече на икономическата експанзия на София (столица) – с 22 пункта до 102%, подкрепена от ръста на 
област Стара Загора – с 14 пункта до 52%, област София – с 10 до 49% и областите Пловдив и Русе, които догонват с по 8 
пункта за периода, до 39% и 38%, респективно. Колкото по-висок е икономическият растеж и повече области се включват 
в него, толкова и процесът на догонване ще е по-бърз и по-осезаем за по-големи части от населението. 
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Economic.bg 
 
√ НАП ще дава на лотария по 2 000 лв. всеки месец 
В нея ще могат да участват всички бонове, издадени след 1-ви януари тази година 
Стартира втората лотария с касови бележки на Националната агенция за приходите (НАП), като в новото издание месечните 
и годишната награда ще са парични. 
Всеки месец един късметлия ще печели по 2 000 лв., а голямата годишна награда ще е в размер на 50 000 лв., съобщава 
Нова тв.  
Участниците  в лотарията ще имат възможност да се сдобият и с предметни награди на стойност около 1 000 лв. Такива ще 
се дават всяка седмица.  
В надпреварата могат да участват всички касови бонове, издадени след 1-ви януари 2017 г. 
Първото издание на лотарията се проведе миналата година. Тогава се регистрираха 51 милиона касови бележки на 
стойност над 670 милиона лева, уточняват от НАП. 
 
Капитал  
 
√ Време на инвестиции, време на растеж 
Индустрията е с най-голям дял от инвестициите в Пловдивска област през последните години 
Ако България можеше да достигне темповете на инвестиции и индустриализация на Пловдивска област за последните 6-7 
години, тогава и националното ни самочувствие щеше да бъде друго. А и икономиката на страната щеше да има други 
параметри - много по-близки до тези на Европейския съюз. Капиталите, вложени в инвестиционни проекти в Пловдивска 
област, и пуснатите в действие инвестиции през периода 2011 - 2015 г. показват, че това е време на индустриализация и 
на натрупвания за растеж. Темповете на придобитите дълготрайни материални активи, или иначе казано - на въведените 
в действие инвестиционни мощности в Пловдивска област, обикновено изпреварват средните за страната. Наистина с 
различни величини - от скромните 1% за периода 2014/2013 г. през 14% за 2015/2014 г. до 22% за 2012/2011 г. 
С високите си инвестиционни темпове Пловдивска област изпреварва също така и всички други области в Южен централен 
район, задавайки общото високо темпо на района, което също е по-високо от това на България. И още нещо важно - 
разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, или обобщено казано - инвестиционните разходи в 
Пловдивска област, през периода 2011 - 2015 г. нарастват. И докато през 2011 г. са били 1.462 млрд. лева, през 2015 г. 
достигат 1.773 млрд. лева. Това е най-важната предпоставка, която позволява да прогнозираме, че тенденциите, 
отбелязани дотук, ще се запазят и в следващите години. 
В какво инвестираме? 
Структурата на инвестициите в Пловдивска за периода 2011 - 2015 г. по отрасли показват, че най-големият дял на пуснатите 
в действие дълготрайни материални активи са в индустрията. Относителният дял на индустриалните инвестиции е между 
55 и 65% от общо въведените мощности. Вторият важен отрасъл за инвестициите тук е търговия, транспорт, хотелиерство, 
ресторантьорство и на трета позиция е строителството. Друго интересно "инвестиционно сечение" на Пловдивска област 
са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. Иначе казано, това са инвестиционните средства, които 
всяка година са влагани в различните отрасли. За периода техният общ размер е 8.139 млрд. лева, а в Южен централен 
район - 12.899 млрд. лева. Относителният дял на Пловдивска област (около 63%) спрямо региона и в този случай е много 
по-висок от всички останали инвестиционни вложения тук. 
Пловдив и останалите 
Друга важна тенденция в инвестициите в Пловдивска област е, че с обема си те не само доминират спрямо всички други 
четири области в Южен централен район, но и предопределят структурата на частните вложения спрямо общите. От общо 
инвестираните през 2015 г. в Южен централен район над 2.9 млрд. лева инвестиции 61.1% са били в Пловдивска област. 
Условно Южен централен район е разделен на две според вида на преобладаващите инвестиции. За региона разходите за 
придобиване на дълготрайни материални активи през 2015 г. са били 2 900 976 000 лева, в това число частни инвестиции 
2 342 093 000 лева (80.7% относителен дял). Докато относителният дял на частните инвестиции към общия обем на 
инвестициите е почти наполовина в Кърджалийска (51.6%) и Смолянска (57.4%) област, в Пловдивска, Хасковска и 
Пазарджишка област частните инвестиции са между 76.8% и 86%. Отново относителният дял на частните инвестиции е най-
висок в Пловдивска област - 86 на сто. Ако сравним с демографската структура (47% са живеещите в Пловдивска област), 
инвестиционната концентрация в Пловдив обуславя и нарастващото притегляне на работна сила от съседните 4 области.  
Инвестиционни апетити 
Силни инвестиционни "апетити", но и още нещо важно - възможности да привлекат, обслужат и задържат нови 
инвеститори - показват и по-малките общини в Пловдивска област. За периода 2008 - 2015 г. преките чуждестранни 
инвестиции в нефинансови активи в Пловдивска област почти се удвояват. 
През последните две години чуждестранните инвестиции в община Пловдив леко намаляват - от 1.102 млрд. евро на 1.050 
млрд. евро, но очевидно относителният им дял в общите инвестиции в областта продължава да бъде много висок - над 
70%. Увеличението за областта идва от общини с предприятия от "Тракия икономическа зона". Такива са Раковски (2014 г. 
53.33 млн. евро и 55.53 млн. евро през 2015 г. ), следвана от Първомай (2014 г. 41.226 млн. евро и 47.85 млн. евро през 
2015 година) и Садово (2014 г. 20.56 млн. евро и 26 млн. евро през 2015 г.). Най-високи и като обем, и като относителен 
дял след Пловдив са привлечените чуждестранни инвестиции в община Марица. Заради особеностите на 
административното деление общината е юридически самостоятелна, но фактически е свързана с Пловдив и ползва всички 
административни предимства на голямата община, което, изглежда, я прави привлекателна за значителна част от 
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инвеститорите. Така през 2014 г. преките чуждестранни инвестиции в нефинансови активи в община Марица са 190.67 млн. 
евро и достигат 236.2 млн. евро през 2015 г. 
 
В. Монитор 
 
√ Износът ни за ЕС нагоре с 11% 
Чужденците купуват от нас въглища, брикети, кожи и текстил 
Износът ни за страните - членки на Европейския съюз (ЕС), скочи с цели 11,2% през първите седем месеца на тази година 
в сравнение със същия период на 2016 г. и е в размер на 19,468 млрд. лева, показват предварителните данни на 
Националния статистически институт (НСИ). 
Основните ни търговски партньори са били Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68,6% 
от износа за държавите от Общността. 
Само през юли 2017 г. износът за ЕС се е увеличил с 10,7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 
3,123 млрд. лв. 
При износа на България за блока през периода януари - юли 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година 
най-голям ръст е отбелязан в сектора „Минерални горива, масла и подобни продукти” (32,7%), в който попадат въглища, 
брикети, нефт и рафинирани нефтопродукти, природен и промишлен газ и електрическа енергия. С над 31 на сто расте 
експорта ни и на „Артикули, класифицирани главно според вида на материала”, които всъщност представляват кожи, 
текстил, артикули от каучук и други. 
Според данните най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” - с 16,2% и 
„Необработени (сурови) материали, негодни за консумация” - с 4,2%. 
В същото време статистиката сочи, че вносът на България от ЕС от началото на годината до края на юли се увеличава с 
10,7% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 21,064 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките,внесени 
от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция 
През юли 2017 г. вносът на България от държавите членки на ЕС нараства с 2,5% спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на 2,996 млрд. лв. 
Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектора „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация” - 
45,6%, който включва стоки от типа на сурови кожи, маслодайни семена и плодове, метални руди. На второ място се 
нареждат въглищата, нефтът и природният газ – 43,8 на сто. И при импорта отново се наблюдава спад при безалкохолните 
и алкохолните напитки и тютюна. 
 
В. Земя 
 
√ Борсовият октомври започна с масов ценови погром на зърното 
Първата седмица на октомври премина под знака на намаляващи цени на основните зърнени контракти на световните 
борсови пазари. В Чикаго пшеницата поевтиня с 5,20 долара до малко под 162 щатски долара за тон, царевицата я следва 
с минус 1,18 долара до 137,55 щд./т. Соята и соевият шрот обаче се повишиха, съответно с 3,23 и 6,10 долара до 355,75 и 
312,90 щд./т. В Будапеща тенденцията е също надолу –мелничарската пщеница спадна с 4,12 лева до 283,16 лева за тон, 
фуражната е с подобна промяна – 4,16 лева до 271,50 лв./т. При царевицата поевтиняването е по-чувствително – минус 
9,10 лева до 283,16 лв./т., а маслодайният слънчоглед загуби цялата предишна преднина и е рекордьор със спад от 14,81 
лева до 587,98 лв./т. На борсата в Париж /Еuronext/ рапицата е нагоре с нови 1,50 евро и се търгуваше на 370 евро за тон. 
В кръг “Зърно“ на „Софийска стокова борса” АД хлебната пшеница се търгуваше на 260–270 лв./т. „купува“, продавачите са 
на 280–290 лв./т. На продължаващото търсене на биологично сертифицирана пшеница на начална цена от 400 лв./т. 
продавачи отговориха с 685 лв./т. Фуражният ечемик, биологично сертифициран, се търси на 330 лв./т., появи се 
предлагане на 685 лв./т., обикновеното качество вървеше от 240–250 лв./т. „купува“ до 260 лв./т. „продава“. При 
царевицата цените са много подобни – предложенията спаднаха до 250–260 лв./т, търсенето е от 230 до 240 лв./т. 
Биологично сертифицираната царевица се търси на 420 лв./т., появи се предлагане на 665 лв./т. При маслодайния 
слънчоглед купувачите оферират 520–530 лв./т. от място, а продавачите – 550–560 лв./т. Отново има и търсене за 
биологично сертифициран слънчоглед на 800 лв./т., но се появиха и предложения на доста по-високата цена от 1 145 лв./т. 
Ново е търсенето на маслодаен слънчоглед с високи показатели на 580 лв./т. Всички цени са без ДДС. 
 
Sinor.bg 
 
√ Куп мерки от 2017 г. са прехвърлени в индикативния график за догодина 
Министерството на земеделието е публикувало индикативния график за прием на проекти по селската програма през 2018 
г., който показва сериозни промени и отлагане на срокове от тази за следващата година. Най-голямата изненада е 
изместването на приема по подмярка 16.1.„Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на 
Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“ от края на 2017 г. за май месец 2018-а. Промяната все още не е съобщена 
в Европейската комисия, тъй като на семинар в Брюксел, проведен на 5 октомври, евроексперти съобщиха, че българските 
оперативни групи щели да бъдат одобрени още в края на тази година. 
Според новия график приемът ще продължи от май до юли 2018 г. Подкрепата се предоставя за създаване и 
функциониране на оперативни групи за постигане на целите на ЕПИ. Общият размер на планираната помощ по процедура 
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ще бъде до левовата равностойност на 150 000 евро за първа фаза от създаването на оперативните групи и до левовата 
равностойност на 9 850 000 евро за втората фаза с одобряването на проектите. 
Максималният размер на субсидиране за една оперативна група за един проект е левовата равностойност на 1 млн. евро.  
От април до юни ще върви приемът по една от най-очакваните подмерки – на 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“. Планираният бюджет е в размер на 100 млн. евро, а субсидията за един проект варира в 
границите от 10 хил. до 200 хил. евро. 
Допустими кандидати по тази подмярка са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични 
търговци, или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и 
физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 
Освен за развитието на селски туризъм по тази мярка ще се подпомагат и проекти за производство или продажба на 
продукти, които не са хранителни стоки, за различни услуги в селата, а също и за производство на енергия от възобновяеми 
енергийни източници за собствено потребление. Подпомагат се и проекти за развитие на занаятите и други неземеделски 
дейности. 
Отсрочка има и за проектите за широколентов интернет. Вместо през 2017 г. приемът се прехвърля за месеците от март до 
юни 2018 г. Бюджетът за широколентовия интернет е 30 млн. евро, но наредбите все още не са готови, така че не е ясно в 
какви граници ще бъдат субсидиите за един проект. 
Ще се одобряват проекти за изграждане на пасивна широколентова инфраструктура за достъп от ново поколение (напр. 
строителни дейности като канали, както и оптични кабели, стълбове, помещения). Ще се покрива покупката и 
инсталирането на агрегиращо активно оборудване (напр. предаватели, рутери и комутатори, сървъри за контрол и 
управление). 
Ще се подкрепят и нематериални инвестиции като придобиване или развитие на компютърен софтуер и придобиване на 
патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. Общи разходи, свързани с изброените по-горе - например такси, 
хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и 
икономическата устойчивост на проекта. 
От септември до декември е планиран приемът на проекти по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Тук кандидатстват общини или национални центрове. Бюджетът 
по тази мярка е 10 млн. евро, като субсидиите покриват изцяло разходите. Стойността за един одобрен проект ще бъде 
левовата равностойност на 50 хил. евро. Средствата се отпускат за изграждане на туристически и информационни 
центрове, за възстановяване на инфраструктурата, за обозначителни табели и др. 
От март до май следващата година ще върви приемът на проекти по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Заделеният бюджет е в размер на 15 
млн. евро, като максималната стойност на един проект не може да надхвърля 400 хил. евро. 
По тази мярка кандидатстват местните поделения на вероизповеданията, които ползват помощта за дейности, свързани с 
възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на църкви, манастири и други сгради с религиозно значение. 
Размерът на безвъзмездната помощ марира от 75% до 100% от стойността на проекта. 
През февруари следващата година ще се проведе приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 
сътрудничество на местни инициативни групи“, като ще се извършва подбор на проектните предложения. Бюджетът е 6,5 
милиона евро. 
Размерът на подпомагането за един проект е различен в зависимост от това дали става въпрос за подготвителна помощ - 
до 10 хил. евро, за вътрешно териториално сътрудничество – до 20 хил. евро или за изпълнение на проекти за 
сътрудничество – до 50 хил. евро или транснационално сътрудничество – до 100 хил. евро. 
През юли 2018 г. пък ще бъде открит приемът по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. 
Бюджетът е в размер на 8 млн. евро и е насочен към организиране и провеждане на курсове за обучение и семинари в 
областта на селското и горско стопанство. 
 
Money.bg 
 
√ Πeтpoлът ce зaдъpжa пoд $56. Имa ли пoтeнциaл зa pъcт нa цeнитe? 
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи във втopниĸ cлaбo ce пoĸaчвaт. Инвecтитopитe пpoдължaвaт дa oчaĸвaт 
мeceчнитe oтчeти нa OΠEK в cpядa и нa Meждyнapoднaтa aгeнция пo eнepгeтиĸa в чeтвъpтъĸ. 
Дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa пocĸъпвaт cъc 7 цeнтa - дo $55,86 
зa бapeл. 
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa нoeмвpи нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) пoĸaчвa 
цeнaтa cи c 8 цeнтa - дo $49,66 зa бapeл. 
B пoнeдeлниĸ Вrеnt пocĸъпнa c $0,17 (0,3%), дo $55,79 зa бapeл, a WТІ - c $0,29 (0,6%), дo $49,58 зa бapeл. Πoдeмът нa 
пeтpoлния пaзap ce дължeшe нa зaявлeниятa нa гeнepaлния ceĸpeтap нa OΠEK Moxaмeд Бapĸиндo зa пocтeпeннo 
бaлaнcиpaнe нa тъpceнeтo и пpeдлaгaнeтo и нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa Cayдитcĸa Apaбия зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa 
пpeз нoeмвpи. 
Hяĸoи eĸcпopтни тepминaли и дpyги oбeĸти нa нeфтo-гaзoвaтa инфpacтpyĸтypa в и oĸoлo Meĸcиĸaнcĸия зaлив в пoнeдeлниĸ 
възcтaнoвиxa paбoтa cлeд пpeминaвaнeтo нa ypaгaнa "Heйт". Ho eĸcпepтитe cмятaт, чe тoй cъщecтвeнo щe пoвлияe нa 
ceдмичнитe дaнни зa cъcтoяниeтo нa cтoĸoвитe зaпacи в CAЩ. 
Kaтo цялo aнaлизaтopитe ca нa мнeниe, чe пoтeнциaлът зa pъcт нa пeтpoлнитe ĸoтиpoвĸи e oгpaничeн, нo дoпълнитeлни 
дeтaйли oĸoлo бъдeщeтo нa пaĸтa OΠEK+ мoжe дa oĸaжaт извecтнa пoддpъжĸa нa пaзapa. 
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Profit.bg 
 
√ Азиатските акции пренебрегнаха пониженията на Уолстрийт 
Акциите в Азия поскъпнаха днес, игнорирайки леките понижения на Уолстрийт, докато нарастващите очаквания за ново 
вдигане на лихвите през тази година продължиха да подкрепят долара. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи повишение от 0.5%. 
Яонският индекс Nikkei обърна посоката и след понижението в началото на сесията, вече бележи ръст от 0.4%, след като 
пазарите отвориха след вчерашния празник. 
Корейският основен индекс KOSPI скочи с 2% в първата си сесия за месеца, на фона на очакванията, че напрежението с 
Пхенян може да отслабне. Технологичните акции, предвождани от Samsung Electronics Co Ltd, наваксаха ръста на 
световните пазари от последната седмица. 
Пазарите в Сеул бяха затворени миналата седмица и в понеделник заради празници. 
Руският външен министър Сергей Лавров е заявил в телефонно обаждане до щатския държавен секретар Рекс Тилърсън, 
че екслацията на напрежението на Корейския полустров е неприемлива. 
Доларът се търгува без промяна днес спрямо йената на ниво от 112.68. В петък щатската валута поскъпна до 113.44 йени, 
което бе най-високото ниво от 14 юли. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, губи 0.2% днес, 
до 93.536 пункта, отдалечавайки се от достигнатия в петък връх от 94.267 пункта. Това бе и най-високото му ниво от 20 юли 
насам. 
Еврото добави 0.3% спрямо долара, до 1.1773, след като получи импулс от изнесените вчера данни, които показаха, че 
през август германското промишлено производство отчита най-големия си месечен ръст от шест години насам. 
Еврото бе подпомогнато и от коментарите на член на изпълнителния съвет на ЕЦБ, който призова за ограничаване на 
изкупуваните от банката активи през следващата година. ЕЦБ трябва да реши на 26 октомври дали да продължи с 
програмата си за изкупуване на активи и през 2018 г. 
Цените на петрола записаха лек ръст, подкрепени от коментарите от страна на ОПЕК, които дадоха индикации за 
продължителни действия в посока възстановяване на пазарния баланс в дългосрочен план. 
Цената на петрола от сорта брент нарасна с 2 цента, до 55.81 долара за барел, докато щатският лек суров петрол се оскъпи 
с 5 цента, до 49.63 долара за барел. 
Цената на златото достигна най-високото си ниво от повече от седмица. Скъпоценният метал поскъпна с 0.2%, до 1 286.31 
долара за тройунция. 
 


