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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

EconomyNews.bg 
 
√ 2013-2017: БВП, безработица, МРЗ. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България смята, че българската икономика е възможно да нарасне през 2018 
година между 3,8 и 4,2 %. Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи 
системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на производството и износа, а 
именно – липсата на квалифицирани и производителни човешки ресурси. Това се отбелязва в позицията на АИКБ за 
предвижданите параметри на Бюджет – 2018 и политиките на българското правителство. Асоциацията смята, че бюджетът 
като цяло е съобразен с дадените вече препоръки от бизнеса към Бюджет 2018 г. за подобряване на бизнес средата в 
България. 
 

 
 
Планирането и ефективното изпълнение на адекватни мерки за активиране и включване в пазара на труда на неактивни и 
продължително безработни лица, както и облекчаване и улесняване на вноса на работна ръка от трети страни ще 
допринесе за насърчаване на производството и износа и за увеличаване на вътрешното потребление, смята бизнесът. 
 

 
 
Асоциацията оценява прогнозата за равнището на заетост и безработица като реалистична, но предупреждаваме, че тя 
може и да не се изпълни, ако държавата не се откаже от административното вмешателство на пазара на труда (каквато е 
практиката в момента при определянето на минималната работна заплата). АИКБ отново предупреждава, че повишаването 
на равнището на заетостта (особено на нискоквалифицираните кадри) би могло да се насърчи, ако се пристъпи към 
бипартитно договаряне на минималната работна заплата по браншове, ако бъдат премахнати минималните осигурителни 
прагове и доплащането за прослужено време (т.нар. “класове“). Отказът от административно определяне на МРЗ, МОД и 
на политика по доходите като цяло би осигурило възможност за допълнително нарастване на БВП, както и за включване в 
заетост на повече хора с ниска и без никаква квалификация. 
 

 
 
АИКБ настоява за нов подход при определянето на минималната работна заплата за страната. Ние предлагаме 
минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез бипартитно колективно 
договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации. Договарянето да се извършва 
по икономически дейности, като по този начин то ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи. За 
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минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална работна заплата от всички 
бипартитно договорени МРЗ. 
 
Investor.bg 
 
√ Металурзи отчетоха ръст на инвестициите и износа 
13 хил. работници в сектора произвеждат 5% от БВП на страната, казаха работодатели при отбелязването на Деня 
на металурга. 
Ръст на производството, инвестициите и износа за 2016 г. отчетоха представители на металургичната индустрия. 
Денят на металурга се отбелязва по принцип на 5 ноември, като представители на бизнеса се събраха по този повод в 
софийското предприятие ЕТЕМ – компания, специализирана в прозводството на алуминиеви профили за архитектурни 
системи, автомобилната промишленост и други индустриални приложения. 
 „Днес металургията е индустрия, бизнес и наука“, коментира вицепремиерът Томислав Дончев. Той посочи, че не говорим 
само за първична преработка, а за сложни индустриални процеси, при които голяма част от добавената стойност остава в 
страната като заплати и данъци. 
Изпълнителният директор на ЕТЕМ Джордж Менцелопулос заяви, че компанията, която има завод и в Атина, развива 
дейност в България от 18 години, а през 2011 г. е започнала реализацията на петгодишен инвестиционен план на стойност 
60 млн. лв. В резултат са изградени нови халета и са закупени нови машини, пусната е нова линия за екструдиране на 
алуминий, изградени са складове, лаборатории и други съоръжения. 
Той каза още, че компанията доставя детайли за автомобили Audi, Rolls-Royce, BMW, Jaguar, Land Rover и някои модели на 
Volkswagen.  
Нейна е фасадната система на бизнес сградата Кепитъл Форт на бул. „Цариградско шосе“, като компанията ще предложи 
фасадно решение и на бъдещия небостъргач Скай Форт, който ще се строи в София. 
Компанията, която изнася архитектурни системи в Европа, САЩ, Канада, Азия и Африка, планира да продължи 
инвестициите в нова производствена сграда. 
„България е в челната третина в Европа по дял на индустрията в БВП“, коментира и председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
„Металургичната индустрия в последните години направи качествен скок в своето развитие“, каза зам.-министърът на 
икономиката Лъчезар Борисов. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че визията на Столична община е да привлича инвестиции в модерни и чисти 
производства. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

Investor.bg 
 
√ Тръгва мярката за насърчаване на мобилността на безработните 
От възможността могат да се възползват лица, които работят на повече от 50 км от дома си 
Агенцията по заетостта (АЗ) стартира мярката за насърчаване на мобилността на безработни. 
От вчера бюрата по труда в страната приемат заявления за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса 
за ясла/детска градина и интернет услуги. 
От възможността могат да се възползват безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си, за да 
работят на повече от 50 км от дома си. Средствата се отпускат най-много за 12 месеца, като размерът им за тази година е 
до 200 лв. месечно, уточняват от Агенцията. 
Предоставената финансова подкрепа за възстановяване на част от разходите за наем, такса за ясла/детска градина и 
интернет услуги е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в 
общността от резидентен тип. Това ще насърчи териториалната им мобилност и ще стимулира мотивацията им за 
самостоятелен и независим от институциите живот. 
Новата мярка ще подкрепи семействата да започнат работа в друго населено място, далеч от местоживеенето им, и да 
покриват разходи за наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт. 
В Националния план за действие по заетостта за 2017 година е предвидено 400 безработни да се възползват от мярката. 
Очакванията са по-голяма мобилност и активност на безработните лица, особено на тези с професионални умения, което 
трябва да отговори на нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила. 
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√ България и Турция обмислят общ туристически продукт за далечни пазари 
Двете страни дискутират и инициатива за провеждане на дни на културата в български и турски градове 
България и Турция обмислят създаването на общ туристически продукт, насочен към туристите от т.нар. "перспективни 
пазари", съобщават от Министерството на туризма. Световната организация по туризъм определя като перспективни 
пазари Китай, Япония, Индия, Близкия изток, САЩ и Канада. 
Идеята за общия туристически продукт е дискутирана в рамките на международното изложение на туристическата 
индустрия World Travel Market (WTM), което се провежда в Лондон. 
По време на разговори министърът на туризма Николина Ангелкова и нейният турски колега Нуман Куртумлуш са обсъдили 
още една инициатива - за провеждането на Дни на културата в двете страни. 
Плановете са в различни български градове да бъдат представени турските обичаи, а дни на културата, посветени на 
България и нейната култура, да бъдат организирани в различни градове в Турция. 
Турция е на пето място по брой туристи, посетили България за периода януари- септември 2017 г. Те са над 485 000, което 
отчита ръст над 12% спрямо същия период на миналата година, заяви министър Ангелкова. 
Българските граждани, които са посетили Турция през същия период, са повече от 1 млн., като ръстът е от над 6 на сто. 
Данните са показателни за това, че двете държави могат да имат добро партньорство и да надградят вече постигнатите 
резултати, допълни българският министър на туризма. 
В рамките на WTI Николина Ангелкова посочи пред свои колеги, че България има огромен потенциал да развива различни 
видове масов и специализиран туризъм. Тя представи инвестиционните предимства на страната - ниски данъци, ръст на 
икономиката и политическа стабилност, допълват от Министерството на туризма. 
 
В. Банкерь 
 
√ Външно министерство: България трябва да се възползва в пълна степен от СЕТА 
За България Канада е пример за изключително развита индустриална държава с висок жизнен стандарт, естествен съюзник 
и партньор, с когото споделяме общи ценности и сходни позиции по редица ключови глобални и регионални въпроси. 
Двете държави заедно, рамо до рамо, полагат усилия за намиране на правилните решения на въпросите от 
международния дневен ред с цел укрепване на мира и отстояване на демокрацията, правовия ред и хуманността в лицето 
на все по-непредсказуемите регионални и глобални предизвикателства в сферата на сигурността. Организирането на 
настоящия бизнес форум в навечерието на Българското председателството на Съвета на ЕС е силен сигнал както за 
взаимния стремеж за активизиране на двустранното сътрудничество в областта на икономиката и търговията, така и за 
значението, което се отдава на диалога в рамките на стратегическото партньорство ЕС-Канада". Това заяви заместник-
министър Георг Георгиев на първия по рода си Българо-Канадски бизнес форум "Защо Канада?". 
Георгиев акцентира върху това, че с подписването на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA) и 
Споразумението за стратегическо партньорство (SPA) отношенията между ЕС и Канада са навлезли в нова ера. "Тези 
споразумения създават нова, по-благоприятна политическа, правна и икономическа рамка за задълбочаване на 
сътрудничеството между Брюксел и Отава, като в същото време разкриват много нови възможности за отделните държави 
членки. От тях може и следва да се възползва в пълна степен и нашата страна, която като ротационен председател на 
Съвета на ЕС ще работи за ефективното им изпълнение", допълни заместник-министърът. 
Той подчерта, че такива форуми са необходимата платформа, на която да се изяснят механизмите за реализирането на 
тези неизползвани досега възможности на двустранното партньорство, да се разсеят страховете от неизвестността и 
рисковете, както и да се излъчат послания, че диалогът и сътрудничеството, а не протекционизмът са начините за справяне 
с предизвикателствата на прогреса. 
Бизнес форумът е организиран със съдействието на посолството на Канада в Букурещ, което е акредитирано и за България, 
Канадско-Българската бизнес мрежа, Националната бизнес мрежа и Българската търговско-промишлена палата. 
Основна цел на събитието е да разкрие пред българските предприемачи какви са възможностите тяхната продукция да се 
реализира на канадския пазар, какви са позитивните страни от подписването на търговското споразумение между ЕС и 
Канада и да представи най-големите канадски инвестиции в страната. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ Салдо по КФП = 2,4 млрд. лв. 
Правителството одобри доклад от министъра на финансите с информация за касовото изпълнение на държавния бюджет 
и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2017 г. 
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, салдото по КФП на касова основа към месец 
септември 2017 г. е положително в размер на 2 420,9 млн. лв. (2,4% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по 
националния бюджет в размер на 2 482,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 61,2 млн. лева. В 
структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 
г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през 
настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в 
началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния 
програмен период. 
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Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2017 г. са в размер на 26 151,5 млн. лв. или 73,8% от годишните 
разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 774,9 
млн. лв. (7,6%), докато постъпленията от помощи са по-ниски. 
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 21 856,5 млн. лв., което 
представлява 78% от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към септември 2016 г., данъчните 
постъпления нарастват номинално с 8,7% (1 750,1 млн. лв.). 
Приходите от преки данъци са в размер на 3 885,0 млн. лв. или 76,3% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо 
същия период на предходната година нарастват с 310,4 млн. лева. (8,7%). 
Приходите от косвени данъци са в размер на 11 028,2 млн. лв., което е 78,7% от разчетите за годината. Съпоставено с 
данните към септември 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 643,4 млн. лв. (6,2%). Постъпленията от ДДС са в 
размер на 7 137,5 млн. лв. или 81,3% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 
523,2 млн. лв. (7,9%). Размерът на невъзстановения ДДС към 30.09.2017 г. е 60,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат 
на 3 724,9 млн. лв. (73,9% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 141,0 млн. лв. или 84,9% от разчета за 
годината. 
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 815,6 млн. лв. или 82,3% 
изпълнение на годишните разчети. 
Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 6 127,6 млн. лв., което представлява 77,2% от разчетените за 
годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално 
с 14,2% (760,9 млн. лева). 
Неданъчните приходи са в размер на 3 245,2 млн. лв., което представлява 68,2% изпълнение на годишните разчети. 
Приходите от помощи са в размер на 1 049,8 млн. лв. или 39,7% от планираните за годината. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2017 г. възлизат на 23 730,5 млн. лв., което 
е 64,5% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 22 289,6 млн. 
лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец септември 2016 г. е основно поради по-високия размер на 
социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., 
новото им увеличение от юли 2017 г., както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста 
на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата 
по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година. 
Нелихвените разходи са в размер на 22 327,3 млн. лв., което представлява 64,6% от годишните разчети. Текущите 
нелихвени разходи към септември 2017 г. са в размер на 20 951,7 млн. лв. (73,9% от разчета за годината), капиталовите 
разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 375,6 млн. лв. (22,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.).  
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2017 г. от централния бюджет възлиза на 676,6 млн. 
лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. 
Размерът на фискалния резерв към 30.09.2017 г. е 11,9 млрд. лв., в т. ч. 11,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ 28% от мерките срещу бюрокрацията изпълнени 
Към 31 октомври 28% от предложените от министерствата мерки за намаляване на бюрокрацията за гражданите и бизнеса 
са изпълнени, 37% са в процес на изпълнение. 
Министерският съвет прие доклад на заместник министър-председателя Томислав Дончев за напредъка по ангажиментите 
на министерствата, свързани с предложените от тях мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и 
бизнеса.  
През август министерствата и агенциите идентифицираха общо 605 услуги и регулаторни режима, които могат да бъдат 
оптимизирани.  
За реализирането на 35 на сто от мерките се налага по-продължителна работа в търсене на подходящата нормативна 
формула, се посочва в съобщението.  
На администрациите е даден срок до 15 януари 2018 г. да представят на заместник министър-председателя обобщен 
доклад за изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на административната и регулаторната тежест. 

 
Dnes.bg 
 
√ Ангелкова иска: Да привличаме туристи и с историята си 
Министърът присъства на дискусия в Лондон за културно-историческия туризъм 
Oт изключителна важност е България да започне да се асоциира основно с богатото си културно наследство. В страната ни 
са открити над 40 хил. артефакта, с което се нареждаме на трето място в Европа по това наследство. 
Тези културни паметници датират от тракийския, елинистичния, римския, византийския и други периоди и оказват 
сериозно влияние върху българската култура и начин на живот, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова, 
съобщиха от Министерството на туризма. Министърът присъства на дискусия в Лондон за културно-историческия туризъм, 
организирана от National Geographic съвместно с The Times, The Sunday Times и The Wall Street Journal в рамките на 
международното туристическо изложение WTM, съобщиха от Министерството на туризма. 



5 

 

 

Тя обърна внимание върху единната интерактивна платформа с мобилно приложение I Love Bulgaria, която министерството 
разработи и която обединява всички елементи на туристическия сектор – забележителности, места за настаняване, 
заведения, съпътстващи услуги и пр. В нея са включени и 100-те национални туристически обекта, които се допълват с нови 
забележителности от регионите. 
Със сканиране на QR кода на всеки от тях освен информация ще се предоставя и виртуализация на 3D изображението му. 
Разработили сме 8 културно-исторически дестинации. Те са публикувани на сайта на министерството и чрез тях туристите 
могат да получат информация за всички културни и исторически обекти в дадено направление. Това се доказа като добра 
работеща практика, благодарение на която броят на посетителите в тези места се увеличи значително, поясни тя. 
Министърът подчерта още, че България има огромен потенциал да развива не само традиционните и масови видове 
туризъм като летен и зимен, но и много други специализирани услуги в сектора – културен, балнео- и СПА, уелнес, еко- и 
селски, планински, приключенски, ловен, голф и пр. Сред новите форми са и спортният, и кулинарният туризъм, които също 
привличат много посетители. 
По отношение на спортния туризъм Ангелкова допълни, че страната е в активна подготовка за зимния сезон. 
Очаква се голям интерес към състезанията за Световната купа по сноуборда през януари 2018 г., която ще се проведе за 
втори път в Банско - една от водещите ни дестинации за планински туризъм. Имаме и потенциала, и материалната база да 
посрещаме и други големи спортни форуми, например по художествена гимнастика, тенис, волейбол. 
С кулинарния туризъм е свързан и най-новия проект на Министерството на туризма, които се реализира съвместно с 
Министерството на земеделието, храните и горите. Той включва разработването на 12 винено-кулинарни дестинации, 
които обхващат цялата територия на страна. Те представят традиционни храни и напитки за дадено направление и 
показват близките туристически обекти, каза още министър Ангелкова по време на дискусията. 
 
В. Сега 
 
√ НАП подсеща с мейли за неплатени данъци 
НАП обяви, че започва да подсеща нередовните данъкоплатци по електронната поща, че имат задължения към бюджета. 
Идеята е хората доброволно да платят данъците си и да не се стига до принудително събиране.  
Съобщенията ще се генерират и ще се изпращат автоматично по мейла през определено време.  
Съдържанието им ще е различно в зависимост от това дали просрочията са сравнително отскоро, или вече е образувано 
изпълнително дело.  
Ще бъдат изпращани и е-писма с чисто информативен характер - с данни за нововъзникнали данъци, осигурителни вноски, 
наложени такси или глоби, чиито срок за плащане вече е изтекъл, без да се посочват конкретни размери на задълженията. 
Данъкоплатците, които са в тежко просрочие, ще бъдат предупреждавани, че имат месец, за да платят дължимото и да 
избегнат принудителното събиране - чрез запори на сметки и имущество. 
Всеки може да направи справка за дължими суми чрез портала за НАП, ако притежава електронен подпис или ПИК 
(персонален идентификационен код). 
 
Fermer.bg 
 
√ Отпада националната закрила за географските означения на земеделските продукти? 
Целта е законът да се приведе в съответствие с европейското законодателство 
Правителството предлага промени в Закона за марките и географските означения. Те са изготвени във връзка с постъпило 
запитване от Европейската комисия за поддържането на национална закрила на географските означения за земеделски 
продукти и храни, съобщиха днес от правителството. 
Съгласно разпоредбите на ЕК държавите членки нямат право да предоставят национална закрила на географски означения 
за земеделски продукти и храни. 
Така на практика регистрацията на географските означения за земеделските продукти и храни, направена по реда на 
закона, се прекратява. Прекратяват се и всички производства по подадени в Патентното ведомство заявки за регистрация 
на географски означения за земеделски продукти или храни, по които до влизането в сила на промените няма влязло в 
сила решение. 
С приемането на промените ще се постигне съответствие на националното законодателство с правото на ЕС в областта на 
географските означения.  
Предлагат се и промени в Закона за малките и средните предприятия, чиято цел е да се осигури синхронизиране на 
българското законодателство с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на 
предприятията. 
 
Econ.bg 
 
√ Трите европейски държави, генериращи най-много смет 
На първо място е Турция с 32,3 млн. тона битови и търговски отпадъци 
Доклад на консултантската компания Expert Market е направила класация на европейските държави, гeнepиpaщи нaй-
мнoгo бoĸлyĸ, ĸaтo изcлeдвa ĸoличecтвoтo oтпaдъци, ĸoитo ce изxвъpлят диpeĸтнo в дeпa зa oтпaдъци. 
На първо място е Турция с 32,3 млн. тона битови и търговски отпадъци. Южнaтa ни cъceдĸa e "нaй-гoлeмият зaмъpcитeл" 
в Eвpoпa, ĸoeтo щe й cтpyвa 1.8 млн. eвpo дoпълнитeлнo. Koличecтвoтo бoĸлyĸ oтгoвapя нa дeпo c oбeм oт 58 млн. ĸyб. м и 
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e дocтaтъчнo, зa дa зaпълни 44 cгpaди c гoлeминaтa нa Koлизeyмa в Pим. Cpaвнeниeтo c pимcĸaтa cтpyĸтypa нe e cлyчaйнo 
- cъc cвoя oбeм oт 1 329 000 ĸyб. м., тя e oгpoмнa дopи зa cъвpeмeннитe cтaндapти. 
Cъc cвoитe 23 млн. ĸyб. м Иcпaния e cлeдвaщaтa eвpoпeйcĸa дъpжaвa, ĸoятo дeпoниpa нaй-мнoгo oтпaдъци. Tя мoжe дa 
нaпълни цeли 17 Koлизeyмa. Cлeдвaт я Фpaнция (17.8 млн. ĸyб. м, 13 Koлизeyмa), Итaлия (16.3 млн. ĸyб. м, 12 Koлизeyмa). 
Ha пeтo мяcтo e Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo c 14.6 млн. ĸyб. м дeпoниpaни oтпaдъци, ĸoитo биxa зaпълнили 11 Koлизeyмa. 
Πoвeчe oт 20% oт битoвитe oтпaдъци нa Ocтpoвa ce изxвъpлят нaпpaвo в дeпoтo. Beлиĸoбpитaния би cпecтилa цeли 345 
млн. eвpo, aĸo въвeдe пo-cтpoги мepĸи зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe oт дoмaĸинcтвaтa. 
Бългapия e нa 18-o мяcтo пo oбщo ĸoличecтвo гeнepиpaн бoĸлyĸ c 6.3 млн. ĸyб. м, нo eдвa 1/3 oт тяx ce peциĸлиpaт. 
Ocтaнaлитe 2/3 ce дeпoниpaт, ĸoeтo ни oтpeждa 10-o мяcтo пo дeпoниpaни oтпaдъци. 
 
Money.bg 
 
√ 2017-a: Haй-дoбpaтa гoдинa зa иĸoнoмиĸитe oт Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa cлeд ĸpизaтa 
Дъpжaвитe oт Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa (ЦИE) ca ce oтпpaвили ĸъм нaй-cилнaтa cи гoдинa в иĸoнoмичecĸи плaн oт 
глoбaлнaтa финaнcoвa ĸpизa нacaм. Πpичинa зa дoбpитe peзyлтaти oтчacти e oceзaeмoтo нapacтвaнe нa зaплaтитe и пo-
гoлямoтo тъpceнe. 
Toвa пocoчвaт oт Eвpoпeйcĸaтa бaнĸa зa възcтaнoвявaнe и paзвитиe (EБBP) в cвoятa пpoгнoзa зa pъcтa нa бpyтния вътpeшeн 
пpoдyĸт (БBΠ) нa вcичĸи дъpжaви oт peгиoнa пpeз 2017 г. 
Cтpaнитe oт peгиoнa пoнecoxa тeжъĸ yдap в peзyлтaт нa paзpaзилaтa ce ĸpизa пpeз 2008 г., ĸaтo дългoвeтe им дocтигнaxa 
мнoгo нивa, a бaнĸoвитe им cиcтeми бяxa пpитиcнaти oт нecигypнocт. 
Дeceтилeтиe пo-ĸъcнo oбaчe тe oтчитaт peĸopднo дoбpи peзyлтaти, ĸaтo oт EБBP пoвишaвaт oчaĸвaниятa cи зa 
пpeдcтaвянeтo им зa нacтoящитe 12 мeceцa и пoнижaвaт тaзи зa cлeдвaщитe. 
"Cpeдният pacтeж нa oтчитaнитe oт EБBP cтpaни ce oчaĸвa дa бъдe 3.3% зa тaзи гoдинa или c 0.9 пpoцeнтни пyнĸтa нaд 
пpeдxoднитe oчaĸвaния, пpeдcтaвeни пpeз мaй. Toвa e в cpaвнeниe c pъcт oт eдвa 1.9% зa 2016 г.", пocoчвaт oт финaнcoвaтa 
инcтитyция в cвoя дoĸлaд. 
Eĸcпepтитe пoвишaвaт пpoгнoзaтa cи и зa иĸoнoмиĸaтa нa Бългapия, ĸaтo зa 2017 г. ce oчaĸвa тя дa нapacнe c 3.5 нa cтo, a 
пpeз cлeдвaщaтa дa ce зaбaви лeĸo c 3.2 нa cтo. 
"Bcичĸи иĸoнoмиĸи в peгиoнa, ocвeн Aзepбaйджaн и Maĸeдoния, ca oтчeли пoзитивeн pacтeж пpeз пъpвaтa пoлoвинa нa 
гoдинaтa", пocoчвaт oт бaнĸaтa и дoпълвaт: "Hяĸoлĸo cтpaни, ocoбeнo Pyмъния и Typция, щe ce paдвaт нa нaй-гoлeмитe 
pъcтoвe oт пpeдĸpизиcнитe нивa нacaм.". 
Cпopeд oчaĸвaниятa ceвepнaтa ни cъceдĸa щe мoжe дa ce пoxвaли c нaй-гoлeмия pъcт нa БBΠ в Югoизтoчнa Eвpoпa. Зa 
пocлeднитe 12 мeceцa Pyмъния щe зaпишe pacтeж oт 5.3 нa cтo, a пpeз cлeдвaщaтa щe имa нaмaлeниe дo 4.2 нa cтo. 
Увeличeниeтo пpи иĸoнoмиĸaтa нa Typция щe бъдe мaлĸo пo-cлaбo - 5.1 нa cтo, ĸaтo дo гoлямa cтeпeн пpичинa зa тoзи 
peзyлтaт ca дъpжaвнитe cтимyли нa Aнĸapa. C тяxнoтo oтпaдaнe pacтeжът щe ce зaбaви дo 3.5 нa cтo пpeз 2018 г. 
Πoлoжитeлни ca oчaĸвaниятa и зa нaй-гoлямaтa cтpaнa в cвeтa, ĸoятo пpeди двe гoдини бeшe в дълбoĸa ĸpизa: 
"Иĸoнoмиĸaтa нa Pycия излeзe oт peцecиятa cлeд cвивaнe c 3% пpeз пocлeднитe двe гoдини. Oчaĸвa ce тя дa пoвиши pacтeжa 
нa БBΠ дo 1.8 и 1.7 нa cтo cъoтвeтнo зa 2017-a и 2018-a", ce ĸaзвa в дoĸлaдa. 
Kaтo ocнoвни pиcĸoвe зa иĸoнoмиĸaтa Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa oт EБBP пocoчвaт eвeнтyaлни гeoпoлитичecĸи 
ĸoнфлиĸти, пpoблeми cъc cигypнocттa и нapacтвaщoтo пpиcъcтвиe нa пoпyлиcтĸи aнти-глoбaлиcтични пoлитиĸи. 
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Profitt.bg 
 
√ S&P 500 прави нещо невиждано от 1968 г. насам 
Индексът S&P 500 приключи вчерашната сесия с минимално понижение от 0.02 на сто, до 2590.64 пункта, с което приключи 
петте поредни дни на повишения. 
По този начин индикаторът вече 45 сесии не познава спад от 0.5% или по-голям, което е най-дългата подобна серия от 1968 
г. насам, или 49 години. 
Основна причина за негативната сесия вчера бяха книжата на Priceline Group и TripAdvisor, отчели двуцифрени понижения, 
след публикуваните разочароващи резултати от тримесечните си финансови отчети. 
Технологичният Nasdaq загуби 0.3%, до 6767.78 пункта, докато единствен на плюс завърши Dow Jones, добавил 0.04 на сто, 
до 23 557.23 пункта. Това бе шестата поредна сесия и нов исторически максимум за сините чипове. 
На отрицателна територия се търгуваха вчера книжата от банковия сектор, като пониженията бяха от 1.3 на сто. 
Книжата на Broadcom загубиха вчера 2.2%, до 271.32 долара, докато Qualcomm добави 2.5 на сто, до 64.10 долара. 
Припомняме, че Broadcom предложи да закупи производителя на чипове Qualcomm за сумата от 103 млрд. долара. При 
положение че наистина се стигне до сделка и тя бъде одобрена, то тя ще се превърне в най-голямата за технологичния 
сектор. 
Европейският Stoxx Europe 600 загуби вчера 0.49%, докато японският Nikkei 225 завърши вчера на нива, невиждани от 1992 
г. насам, но днес бележи минимален спад от 0.2 на сто само минути преди затварянето на борсовата сесия. 
Лекият суров петрол с доставка през декември завърши вчерашната сесия на 57.20 долара за барел, след като поевтиня с 
0.3 на сто. Сортът Брент отчете дори по-силно понижение – от 0.9 на сто, до 63.69 долара за барел. 
В понеделник цените на петрола отчетоха повишения и достигнаха невиждани от 2015 г. цени, след като от Саудитска 
Арабия информираха, че са арестували министри, принцове и бизнесмени по подозрения в корупция. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо шест други основни валути, достигна до най-високото 
си ниво от 6 месеца насам. 
За това помогнаха и данните за индустриалното производство в Германия, отчело спад от 1.6 на сто, или двойно повече от 
прогнозираните 0.8 на сто от анализаторите. 
Един щатски долар в момента се разменя за 1.1597 спрямо единната европейска валута. 


