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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
АИКБ 
 
√ СРЕЩА НА АИКБ С КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТУНИЗИЙСКИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В петък, в офиса на АИКБ се състоя бизнес среща между представители на АИКБ и Конфедерацията на тунизийските 
граждански предприятия (CONECT). 
От страна на Асоциацията присъстваха изпълнителният директор Добрин Иванов и Теодор Дечев – директор 
„Индустриални политики“ към АИКБ, а от страна на тунизийската работодателска организация – вицепрезидентите Фуед 
Геддиш и Аднен Буасида. 
На срещата беше обсъдено бъдещото сътрудничество за обмен на информация между двете работодателски организации. 
CONECT има интереси в областта на машиностроенето, пътното строителство, изграждане на фотоволтаични централи и 
най-вече към доставянето на метални конструкции. 
Конфедерацията на тунизийските граждански предприятия има сериозни контакти на официално равнище с всички 
останали африкански организации, което може да послужи като портал към африканския пазар, който в последно време 
се развива с много бързи темпове. На европейско ниво тунизийската работодателска организация си сътрудничи с 
Германия и Франция. 
Очаква се да бъде подписан меморандум между двете работодателски организации на предстоящия през пролетта на 
2018 година двустранен бизнес форум, организиран със съдействието на почетния консул на Йордания в България Хасан 
Бармауи. 
CONECT е сред основните тунизийски работодателски организации, обединяваща малки, средни и големи държавни и 
частни предприятия, работещи в различни области. Тя има регионални представителства в почти всички 24 области на 
страната. 
 
Бургас Нюз 
 
√ Работодателите се опъват за закриването на преместваеми обекти по морето 
Асоциацията настоява предложенията да бъдат консултирани с бизнеса, тъй като е много вероятно закриването 
на хиляди обекти да доведе до намаляване на заетостта в черноморските региони 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е против намеренията за премахване от всички плажове на 
преместваемите обекти, става ясно от писмо на АИКБ до министъра на туризма Николина Ангелкова. 
Преместваемите магазини и заведения работят на пазарен принцип в условията на конкуренция помежду им и 
единствената логика за съществуването им е, че към тях има търсене от страна на туристите. Намеренията за премахване 
от всички плажове на преместваемите обекти с изключение на тези за спортни дейности, ще създаде неоправдан 
икономически риск в няколко направления, посочват от работодателската организация. 
Работодателите виждат риск от предлагане на плажа на нерегламентирани храни и напитки от фирми и физически лица от 
сивия сектор. Има вероятност и туристите да внасят и консумират на плажа храни и напитки, закупени другаде, ако нямат 
включено изхранване в туристическия пакет. 
От АИКБ смятат, че това ще навреди на образа на България като туристическа дестинация за качествен туризъм и ще 
обезсмисли усилията и успехите в последните години за развитие на съвременни видове туризъм като конгресния и голф 
туризъм, които привличат в страната ни най-висок клас чуждестранни гости. 
Асоциацията настоява предложенията да бъдат консултирани с бизнеса, тъй като е много вероятно закриването на хиляди 
обекти да доведе до намаляване на заетостта в черноморските региони. 
Според организацията решение на проблема с недобрата визия на обектите на някои места може да бъде търсено по 
примера на добрите практики в европейските морски курорти, чрез въвеждане на типови модули с единна архитектура и 
цветове, а не с тотална забрана на нужни на туристите обекти. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
Investor.bg 
 
√ Гаранционният фонд на ББР е с най-голям ръст на издадените гаранции в Европа 
Средният размер на гаранциите на дружеството е 52 хил. евро, докато за европейските фирми е 32 хил. евро 
Националният гаранционен фонд (НГФ), който е дъщерно дружество на Българската банка за развитие, заема първо място 
по ръст на отпуснатите гаранции в Европа за миналата година. 
Това стана ясно по време на официално посещение на Катрин Щурм, генерален секретар на Европейската асоциация на 
гаранционните институции (АЕСМ), в която членуват организации от 42 държави, съобщиха от Българската банка за 
развитие. 
Издадените от фонда гаранции на малки и средни предприятия за изминалата година са с 58% повече от тези през 2015 г. 
Това поставя институцията на първо място в Европа, следвана от гаранционните институции на Холандия и Естония, които 
бележат ръст от съответно 56,3% и 44,2%. 
По данни на АЕСМ през 2016 г. общият обем на издадените гаранции е 86 млрд. евро, като средният размер на гаранциите 
за Европа е 32 хил. евро. В сравнение с него стойността му в България е 52 хил. евро. 
Размерът на отпусканите гаранции е най-висок в Австрия – средно 168 хил. евро и най-нисък в Сърбия – средно 14 хил. 
евро. 
През тази година НГФ е подкрепил нови 1 500 клиента, които са получили финансиране на обща стойност 360 млн. лева, 
включително и по новата програма COSME, реализирана със средства по Плана „Юнкер“. 
НГФ е създаден през 2008 г. като част от групата на Българска банка за развитие. Фондът издава гаранции, допълващи 
обезпеченията, с което улеснява достъпа до кредитиране за българските малки и средни предприятия. От създаването си 
до сега фондът е подкрепил над 7 600 предприятия, които са получили финансиране на обща стойност 1,7 млрд. лева. 
 
√ Кр. Вълчев: Професионалните гимназии ще получат допълнително 3 млн. лв 
Според министъра на образованието идеята е професионалните гимназии да се насърчат да ориентират профила си 
към потребностите на пазара на труда 
Допълнително финансиране за професионални паралелки с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда е предвидено за 
следващата година, съобщи пред журналисти в Пампорово министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, 
предава БТА. 
Той заяви, че са предвидени 3 млн. лв. за допълнителното финансиране, а идеята е да се насърчат професионалните 
гимназии да ориентират профила си към потребностите на пазара на труда. Министър Вълчев се срещна днес в Пампорово 
с представители на общини и директори на образователни институции от област Смолян. 
Диференцираното финансиране на професионалните паралелки в зависимост от бъдещото търсене е предложено според 
министър Вълчев със закона за държавния бюджет и като промяна в закона за предучилищното и училищното 
образование. 
Предстои да бъде разработен механизъм, по който ще се предоставя допълнителното финансиране. Знаем в кои сектори 
са тези паралелки, със сигурност ще засегне техническите професии, допълни Красимир Вълчев. 
Според него е възможен диференциран подход и при разпределяне на тези средства, така че паралелките с най-остър 
недостиг да получат повече от тези с по-малък дефицит на пазара на труда. Трябва да насърчим учениците да се включат 
в такива професионални паралелки, защото за последните десетилетия професионалното образование загуби известна 
атрактивност, смята образователният министър. 
Той прогнозира, че това ще бъдат позициите, за които в най-голяма степен ще растат доходите заради недостига на пазара 
на труда. Според министъра в много случаи те ще изпреварят възнагражденията за позиции, изискващи висше 
образование, за което вече има примери в различни предприятия. От една страна искаме да насърчим учениците със 
стипендии, а от друга да преструктурираме профилите на професионалните гимназии в съответствие с това търсене на 
пазара на труда, заяви Красимир Вълчев. 
Коментирайки завишените средства за образование в бюджета за 2018 г., образователният министър прогнозира, че 
общините ще получат различно увеличение. В общия случай това, което видях като увеличение е от 3-4 до над 20 процента, 
средното е може би между 5 и 10 на сто, допълни Красимир Вълчев. 
Промените, които сме направили в разпределителния механизъм в общия случай водят до увеличаване на средствата в 
по-малките училища и детски градини, а отделно от това сме въвели допълнителна диференциация на финансирането за 
малките отдалечени общини, обясни министърът. Той посочи, че всички общини ще получат допълнително финансиране 
/за образование/, независимо от това, което е за увеличението на възнагражденията. 
Голямото предизвикателство за системата в краткосрочен и дългосрочен план според министър Вълчев е да има повече 
учители, "повече млади хора, които да се включат в педагогическа професия", а основна мярка за постигането е 
увеличаването на възнагражденията им. 
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С общините в областните центрове се водят разговори и се търсят възможности да се продължи финансирането за 
кариерните центрове след 31 декември, уточни министърът на МОН. 
 
В. Стандарт 
 
√ През 2018 г. печелим 1,19 млрд. от членството в ЕС 
България ще спечели 1,193 млрд. лв. през 2018 г. от членството си в ЕС. Очакваните средства, които хазната ще получи от 
ЕС през следващата година са 2,327 млрд. лв., става ясно от проекта на бюджет за 2018 г., който предстои да бъде гласуван 
в парламента на второ четене. В същото време вноската ни в бюджета на ЕС се изчислява на 1,133 млрд. лв. Така държавата 
ще получи от ЕС 1,193 млрд. лв. повече отколкото ще даде. Това са близо три пъти повече пари от очакваната нетна печалба 
от членството ни в ЕС за настоящата година. Вноската ни в ЕС за 2017 г. е 939 млн. лв., а за цялата година се очаква да 
получим от ЕС 1,368 млрд. лв. Така крайният положителен резултат за страната ни от членството в ЕС за тази година е само 
430 млн. лв. 
Наблюдаваното забавяне при реализирането на планираните разходи на средства от ЕС за 2017 г., в резултат на 
ангажираността на управляващите органи с приключването на програмен период 2007-2013 г., се очаква да доведе до 
изместване на разходи към следващите години, се посочва в мотивите към бюджета за 2018 г. Въпреки това, договорените 
до момента средства дават основание да се очаква, че през 2018 г. ще започне същинската реализация на проектите, 
финансирани чрез оперативните програми на ЕС, посочват експертите. 
Най-много средства от ЕС през 2018 г. ще отидат за земеделието в страната. По схемата за единно плащане на площ през 
следващата година се предвижда да бъдат усвоени 1,551 млрд. лв. плащания за сметка на ЕС (директни плащания на 
земеделски стопани). През 2019 г. директните плащания ще възлизат на 1,554 млрд. лв., а през 2020 г. - 1,557 млрд. лв. 
Мерките за пазарна подкрепа за периода 2018-2020 г. могат да включват различни механизми – интервенции, с цел 
стабилизиране на пазара в сектори като зърнени култури, ориз, мляко; експортни субсидии за компенсиране на разликите 
в цените в ЕС и световния пазар; помощи за повишаване на консумацията на някои продукти; пазарна подкрепа за вино 
(преструктуриране на лозя), пчеларство и други. 
Общият бюджет за финансиране на пазарни мерки за 2018 г. е в размер на 145,2 млн. лв., от които 88,4 млн. лв. са средства 
от ЕС, а 56,8 млн. лв. са национално съфинансиране. През 2018 г. се предвижда да бъдат изплатени и 1,177 млрд. лв. за 
развитие на селските райони. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ $24,1 млн. е стокообменът между България и Беларус 
Заместник-министърът на икономиката на Република България Александър Манолев и заместник-министърът на външните 
работи на Република Беларус Олег Кравченко подписаха Протокол от седмото заседание на Българско-белоруска 
междуправителствена комисия по търговско-икономическото и научно-техническо сътрудничество. Документът 
проследява българо-беларуските отношения в сферата на икономиката, потенциала и основата за тяхното развитие в 
бъдеще. 
По думите на зам.-министър Манолев, за първите шест месеца на 2017 г. стокообменът между двете страни е на стойност 
24,1 млн. щ.д. Износът ни расте с над 27% и достига 14,2 млн. щ.д., като салдото е положително. „Надявам се 
активизирането на двустранния диалог да е основа и за отчитане на по-големи обороти между бизнеса от двете държави", 
каза още Александър Манолев.  В заседанията на Междуправителствената комисия участие взе и заместник-министърът 
на туризма г-жа Ирена Георгиева, като бяха обсъдени още и теми в сферата на енергетиката, образованието и др. 
България може да изнася за Беларус продукти на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, вина, 
машиностроителна и електротехническа продукция, изделия на електрониката, продукти на органичната химия, подемно-
транспортни машини,  металообработващи машини, електрически двигатели и генератори и др. Това каза заместник-
министър Александър Манолев по време на откриването на българо-белоруския бизнес форум, който се състоя в Минск. 
На форума бе съобщено, че по данни на белоруския национален център по маркетинг и конюнктура на цените в Беларус 
има 79 регистрирани компании с българско участие. Зам.-министър Манолев акцентира и на успешните примери на 
български компании реализирали проекти в Беларус и покани представителите на бизнеса от Беларус да посетят страната 
ни и да се запознаят на място с перспективите, които можем да предложим. От 2015 г. се забелязва значителен ръст при 
вноса от Беларус на автомобилни превозни средства за транспорт на стоки, стана ясно по време на форума. 
„Производството на компоненти за автомобилната индустрия е сред най-бързо растящите в българската икономика и това 
е област, в която може бизнеса от двете държави да си сътрудничи", каза Александър Манолев. Подписан бе и 
Меморандум за сътрудничество между търговските палати на двете държави. 
 
Капитал 
 
√ Растежът на износа леко се ускорява 
Увеличението през септември е 8% и се дължи най-вече на по-високите продажби на български стоки в страни от ЕС 
Експортът на България продължава да расте, но с по-умерен темп спрямо отчитания през първата половина на годината. 
Продажбите в чужбина отбелязват повишение от 8% през септември, предимно в резултат на по-силна търговия със 
страните членки на ЕС, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Същевременно 
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експортът към държавите извън ЕС значително се забавя - докато през първото полугодие общият годишен ръст беше 21%, 
през септември увеличението е едва 1.7%. Това е най-ниското изменение от август миналата година. 
Фактор за забавения темп на растеж на експорта към трети страни през септември са най-вече горивата. Докато цената на 
петрола на световните пазари продължава да е над миналогодишното си ниво, изнесените количества намаляват, а с тях 
и приносът им към растежа. Положителен ефект имат стоките от чугун, желязо и стомана, но това вероятно не е от силни 
продажби, а от обратен експорт на складирани от години количества тръби за газопровода "Южен поток". Ако ги изключим 
обаче от сметката, данните биха показали, че износът към трети страни намалява на годишна база. Подробната разбивка 
за износа към ЕС ще бъде публикувана след месец. Към август тя показва, че двигател на увеличението са предимно 
продажбите на житни растения (предимно пшеница), електрически машини и апарати, стоки от мед. 
ЕС продължава да е основна дестинация на българските стоки. От общо изнесена продукция за почти 38.6 млрд. лв. от 
началото на годината малко над 25.5 млрд. лв. (или около две трети) са към ЕС, а останалите - към трети страни. 
Тръби и пшеница  
Един от водещите фактори за ръста на експорта към страните извън съюза продължават да са стоките от чугун, желязо и 
стомана, а по-конкретно - търговията с тръби. През септември увеличението допринася с 5.9 пр. п. към ръста. Тук обаче 
вероятно не става въпрос за продажби, а за обратен експорт на складирани от години количества за газопровода "Южен 
поток". Тръбите бяха разтоварени постепенно през предишните три години на пристанищата във Варна и Бургас. Източник 
на "Капитал" потвърди, че вече е започнало изнасянето на тръбите от пристанище Бургас. Без еднократния ефект от 
обратния експорт, износът към трети страни намалява на годишна база. 
Положителен фактор за месеца имат и стоките от мед. Продажбите в страни извън ЕС допринасят с 5.6 пр. п. към растежа, 
като тук в плюс са по-високите цени на цветния метал на международните пазари и увеличение с една трета на изнасяните 
количества. От друга страна горивата продължават да дърпат силно надолу увеличението за месеца - приносът им е 
отрицателен с 14.6 пр. п. (при 8.6 пр. п. надолу през август). Въпреки че цените на петрола са над миналогодишните си 
нива, количеството, което България продава, отчита спад от цели 86% през септември. 
Подробната разбивка за износа към ЕС ще бъде публикувана след месец, но към август тя показва, че най-значителен 
принос имат продажбите на житни растения - 3.5 пр. п. Положителен ефект има и от износа на електрически машини, 
апарати и части, стоки от мед, където отново нараства както количеството, така и цените, и горивата. За разлика от 
търговията с трети страни, експортираното количество горива към държави от ЕС нараства с 51% на годишна база. 
Основните партньори  
Продажбите на български стоки в Турция, която е основният търговски партньор на България извън ЕС, нарастват до почти 
3 млрд. лв. от началото на годината, като за същия период на 2016 г. числото беше малко над 2.6 млрд. лв. Втора е Русия с 
1.1 млрд. лв., което представлява почти двойно увеличение спрямо миналогодишното ниво, а на трето място е Китай с 
914.5 млн. лв. за периода януари - септември. 
Основната дестинация за българския износ към страните в съюза към август продължава да е Германия, със сериозна 
преднина. Там продажбите са с 16% по-високи спрямо отчетените през същия период на 2016 г., като така сумата достига 
почти 4.7 млрд. лв. На второ и трето място се нареждат Италия и Румъния, където стойността на продажбите е почти 
изравнена - 2.85 млрд. лв. При сравнение с година по-рано обаче се вижда, че търговията с Италия леко се свива (с 0.1%), 
докато износът към Румъния нараства (с 6.9%). 
Търговското салдо е на минус 
През първите девет месеца на 2017 г. внесените в страната стоки надвишават изнесените с над 2.1 млрд. лв., като така 
търговското салдо остава на минус. Съществен фактор за сумата е търговският дефицит с трети страни, който се равнява на 
над 1.7 млрд. лв. За сравнение, година по-рано общата разлика също бе отрицателна, но значително по-малка - 287.5 млн. 
лв. Причината за увеличението е по-силният внос тази година заради нарасналото вътрешно потребление. 
 
В. Сега 
 
√ Почти 1500 малки дружества правят 18.4% от БВП 
"Приходите на 1438 малки и средни предприятия са нараснали с 30% през 2016 г. спрямо предходната година", съобщи 
шефката на Агенцията за малките и средни предприятия Мариета Захариева. Тези компании са натрупали приходи за 
17.324 млрд. лв., което е 18.4% от БВП за миналата година. Нетната печалба е почти 1.2 млрд. лв., а активите им - 11.7 
млрд. лв. 
Продажбата на автомобили и части, производството на машини, търговията, транспортът, високите технологии и 
производството на облекла и текстил са секторите, в които са реализирани най-големите приходи. Търговията реализира 
ръст от 170.8%, строителството - 150.2%, транспортът - 97.8%, информационните технологии - 91%, облекло и текстил - 68%, 
посочват от агенцията. "Това показва, че малките и средните предприятия играят важна роля в икономиката на България", 
отбеляза Мариета Захариева. 
ТЕЖЕСТ 
От 187 предоставяни административни услуги са предложени промени в 113, като от тях 67 броя такси са предложени за 
намаляване, а за 21 услуги таксата напълно отпада, каза още Захариева. Тя изтъкна, че с намаляването на данък 
"бюрокрация" ще се улесни достъпът до финансиране, а хората ще се мотивират да развиват идеите си. 
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Economic.bg 
 
√ Туристическият бранш в Банско и Разлог наема още 3500 работници 
Туристическият бранш в курортите Банско и Разлог продължава да страда от липсата на достатъчно работна ръка. До края 
на този месеца се търсят близо 3500 работници, тъй като на 1 декември всички хотели и заведения отварят врати за новия 
зимен сезон, каза председателят на Съюза на туристическия бизнес в Банско Малин Бистрин, цитиран от Kmeta.bg. 
 В Дирекция „Бюро на труда”- Разлог са обявени около 350 свободни позиции – за 84 камериери, за 101 сервитьори, за 44 
бармани, за 12 общи работници в хотелите, за 5 масажисти, за трима спасители, за 35 администратори, за 43 готвачи, за 
четирима работници в кухнята, за четирима чистачи и за един портиер, 10 за пиколо. Реалната бройка е 3500, толкова са 
свободните работни позиции в момента. 
„Разбира се, че много от нас си имат договорка с персонала от миналия сезон и голяма част от тези места ще бъдат заети. 
Но е време да се вдигнат цените и стандартът, за да можем да даваме по-добри заплати. Защото сега държава и частен 
бизнес готвим кадри, обучаваме ги и накрая те отиват в чужбина да се трудят. За мен заплата под 1000 лева не бива да има 
в бранша ни, но засега това е непосилно при тези цени на нашите услуги, средно възнагражденията са между 500 и 600 
лева за сервитьори и бармани”, заяви Малин Бистрин. 
Много работодатели осигуряват и социален пакет за персонала си – безплатни нощувки, храна и транспорт или само част 
от тези придобивки, според своите възможности. Не е решение и работна ръка от чужбина, тъй като има езикова бариера, 
идват в друга обстановка, сблъскват се с различен бит и култура, което няма как да продолеят само за трите месеца активен 
зимен сезон. 
Проблем е, че част от кандидатите за работа са ниско квалифицирани, други пък претендират за нереално високи заплати. 
Друг масов проблем на кадрите е незнанието на поне един чужд език. Представители на школи за изучаване на чужди 
езици предлагат услугите си, но няма интерес от работниците. Някои са готови да напуснат, ако ги задължат да научат 
някой чужд език. Липсата на квалифицирани кадри налага голяма част от хотелите да карат своите служители да съчетават 
повече от една длъжност. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Петкова: Газовият хъб е невъзможен без руски доставки 
Без руския газ няма как да бъде реализирана концепцията за газоразпределителен центъра на територията на България, 
заяви енергийният министър Теменужка Петкова. 
„Този проект се ползва с безрезервната подкрепа на ЕК, ние получихме и финансиране, на базата на което в момента се 
извършва обществена поръчка с избор на изпълнител, който да изготви предпроектното проучване за проекта“, отбеляза 
тя пред Нова телевизия. 
По думите й реализацията му ще бъде много важна и приоритетна не само за нас, а и за ЕС.  
На въпрос дали реализирането на газовия хъб „Балкан“ би „бръкнало“ в руските интереси тя отговори: „Русия снабдява 
42% от природния газ за Европа. Така че без руския газа няма как да бъде реализирана концепцията за 
газоразпределителен центъра на територията на България. Но за да бъде реализиран такъв хъб, трябва да са на лице поне 
три различни източника. И ние работим именно в тази посока“.  
Министър Петкова подчерта, че проектът ще се реализира изцяло при спазването на европейското законодателство. По 
думите й диверсификацията на източниците и маршрутите на природен газ ще даде повече опции и по-конкуренти цени 
за страната ни. 
 
Dnes.bg 
 
√ Близо 163 млн. - просрочените общински задължения 
14 общини са отличници, а нови 13 влошават показателите си 
Към края на септември просрочените задължения на общините са в размер на 162,7 млн. лв., показват данни на 
Министерство на финансите (МФ), обявени в петък. Сумата се формира от неразплатени задължения на 140 общини (около 
53% от общия брой) 
Общо 125 общини завършват третото тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения в бюджета. В сравнение със същия 
период на миналата година намаление на просрочените задължения отчитат 37,4% (99 общини), като общият размер на 
реализираното от тях намаление е 57 млн. лв. 
В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 4,6 млн. лв. и както обикновено 
съставляват около 3% от размера на просрочените задължения в бюджета. Като цяло общо просрочените задължения на 
общините намаляват с 32,9 млн. лв. спрямо края на 2016 г. и с 43,6 млн. лв. спрямо същия период на миналата година, 
отчитат от МФ. 
14 общини са отличници, а нови 13 общини, освен вече поставените в процедура по финансово оздравяване, са с лоши 
показатели. 
С най-негативни тенденции по показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна 
активност през третото тримесечие са общините Борино, Угърчин, Неделино, Доспат, Рила, Никола Козлево, Черноочене, 
Бойчиновци, Сатовча, Самуил, Белица, Батак, Антон, посочват от ведомството. 
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С най-добри параметри по тези показатели са общините Столична, Варна, Панагюрище, Божурище, Раднево, Балчик, 
Банско, Несебър, Ямбол, Русе, Плевен, Родопи, Пловдив, Девня. Общините Столична, Варна, Пловдив, Бургас и Ямбол към 
третото тримесечие на 2017 г. формират най-голям излишък по бюджета си. 
 
Около света 
 
√ Готвят единна туристическа система в България 
Министерство на туризма стартира нова процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране и разработване 
на Единна система за туристическа информация.Тръгна нов конкурс за разработването на единната туристическа система, 
като новата система ще свърже регистрите на хотелите с МВР, НАП, общините и Министерството на туризма, съобщават от 
министерството. 
Ще бъде разработена и система Регистър за настаняване.   
Търгът за Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) беше обявен през 2016 г., но беше прекратен заради 
обжалвания, припомнят от Министерството на туризма.   
Междувременно бе създадена Държавна агенция „Електронно управление“, което наложи съгласуване на 
документацията преди старта на новата процедура. 
Целта на единната система за туристическата информация е да свърже в реално време регистрите на хотелите с 
Министерството на туризма, с МВР, Националната агенция за приходите (НАП) и общините, като всички институции ще 
имат съответното ниво на достъп, което е необходимо за събиране и обработка на данни.     
Очакванията са, че това ще повиши приходите в туризма, ще доведе до ограничаването на сивия сектор и реалното 
отчитане на броя пребиваващи в хотелите и др. Това от своя страна ще рефлектира положително и върху икономиката на 
страната.    
Кандидатите ще могат да представят офертите си в предвидените по Закона за обществени поръчки срокове.  
Предложенията ще се приемат в Министерство на туризма, съобщават от ведомството, но без да дват повече подробности 
за предстоящите търгове. 
 
News.bg 
 
√ Порожанов уверява, че храните у нас са под строг контрол за качество 
Темата с храните е от особена важност и най-вече качеството на храните, здравословните храни, коментира министърът 
на земеделието храните и горите Румен Порожанов пред БНТ. Това, което се произвежда в България, това, което се внася 
и това, което се предлага на българския потребител, на пазара е под строг контрол на всички изисквания за здравословни 
храни и за качество, допълни Порожанов. 
"Още от 2006 г. България следва много стриктно недопускането на продукти, в които има количества от ветеринарно-
медицински препарати, в т.ч. и антибиотици да бъдат продавани на пазара. Това е една разработена програма, която се 
съгласува задължително и с ЕК и по която непрекъснато има проби, които се извършват", коментира Поражанов въпроса 
как държавата гарантира, че няма антибиотици и вредни вещества в пилешкото месо и в храните въобще. 
"Ползването на един антибиотик в една ферма задължително се извършва с рецепта на лицензиран ветеринарен лекар, в 
която е упоменато количеството, което да се ползва, времето за което се ползва, времето което след ползването не може 
да се използва - това е т. нар. медицински фураж, който се потребява и след това времето, в което не може от конкретните 
животни да бъде предлаган продукт на пазара. Това се следва докато не спаднат остатъчните в рамките на нормалното 
нива на тези ветеринарно-медицински продукти в рамките на допустимите стойности", допълва Порожанов. 
Той обясни, че у нас се правят около 520-530 проби годишно по тази програма. Тази година от тези над 300 направени 
проби, няма положителен резултат. През миналата година е имало само един положителен резултат, а през по-минатала 
- 3, свързани с препарати в патешкото месо. 
Съвместният изследователски център на Европейската комисията разработва методология за общ подход на тестване за 
хранителните продукти с разлики в качеството, които се предлагат в държавите-членки на Европейския съюз. 
Припомняме, Обединените Арабски Емирства - ОАЕ забрани вноса на всички пилешки и яйчни продукти от България след 
откриване на високопатогенна инфлуенца (грип) по птиците. Забраната обхваща всички живи домашни, диви и 
декоративни птици, пилета, яйца за разплод и всички яйчни продукти, които не са термично обработени. 
Министерството на промените в климата и околната среда на ОАЕ обяви рестрикцията на продуктите след уведомление 
от Световната организацияпо здравеопазване на животните. 
 
Sinor.bg 
 
√ Стойността на продукцията от вертикални ферми ще нарасне в следващите 6 години с една четвърт 
Продукцията, произвеждана във вертикални ферми, ще възлезе в стойностно изражение на 6 млрд. долара през 2022 г., 
увеличавайки се с 26% в сравнение с 2016 г., смятат експерти на компанията за пазарни анализи и прогнози Market Research 
Future, цитирани от електронното издание AgroXXI. 
Експертите отдават популярността на вертикалните ферми на бързото изтощаване на обработваемите земи и 
понижаването на плодородието им, както и на ръста на търсенето на хранителни продукти, обусловен от динамично 
увеличаващото се световно население. 
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Освен това във вертикалните ферми се отглеждат почти изцяло биологични продукти (зърно, зеленчуци, плодове). 
Постоянно растящото търсене на биолотични продукти стимулира интереса на развитите държави да подкрепят този 
сегмент от градското стопанство. 
Още едно предимство на вертикалните ферми е възможността да бъдат получавани 5 пъти по-големи реколти (а при 
салатите дори 350 пъти по-големи) с използването на едва 5% от водата, необходима за традиционното растениевъдство. 
Налице са обаче и редица сдържащи фактори, които могат да доведат до забавяне на темпото на развитие на вертикалното 
фермерство. Особено важен сред тях е високото ниво на първоначалните инвестиции, които за голяма вертикална ферма 
в развитите държави могат да достигнат между 200 и 500 млн. долара. 
Вторият голям проблем е цената на енергоносителите, като се започне от разработването на технологията за осветяване 
на растенията и се стигне до цената на покупка и инсталиране на слънчеви лампи, светодиоди, огледала, инсталации за 
пречистване на отпадъчните води, роботи, датчици и създаването на контролирана среда. 
 
Vlastta.com 
 
√ „Файненшъл таймс“: Обрат на съдбата на еврото заради България 
Трябва да кажа направо, че страната е готова за членство в еврозоната, каза Юнкер 
Обрат на съдбата в еврозоната е това, че разговорите в Брюксел се насочват към разширяване на членството в клуба на 
единната валута. Това пише вестник "Файненшъл таймс" по повод общото заседание на Еврокомисята и българското 
правителство в белгийската столица, предаде БТА. 
Изданието отбелязва, че Европейската комисия, която е преживяла няколко заплахи от Грекзит (излизане на Гърция от 
еврозоната - бел. ред.) и се е измъкнала от капана на ниския растеж, иска да приеме евроаутсайдерите. България е 
основната кандидатка да стане 20-ата членка на еврозоната, се посочва в статията. 
Вестникът припомня изказването на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в подкрепа на потенциалната най-нова членка 
(на валутния съюз) при срещата му с българския премиер Бойко Борисов: "Трябва да кажа направо, че България е готова". 
Според автора на статията източници в Брюксел изразяват увереност, че България може да успее и да покаже, че 
европроектът наистина се е завърнал. На теория страната до голяма степен отговаря на изискванията. Валутата й е 
закрепена за еврото от 1999 година, а държавните финанси са в добро състояние. На равнище 29 процента от БВП, 
българският дълг е под половината от съответния критерий (60 на сто от БВП - бел. ред.), а бюджетът е в излишък от 1,6 
процента като германския, се припомня в публикацията. 
Изданието напомня и изказване на Бойко Борисов, че до края на година неговото правителство ще кандидатства за 
влизане във валутно-курсовия механизъм ERM-2 - задължителната двегодишна "чакалня" на еврозоната, но изтъква, че 
има пречка. Авторът отбелязва, че извън Берлемон (сградата на ЕК - бел. ред.) има по-малко ентусиазъм да се позволи на 
страната членка на ЕС да влезе в лоното на икономическия и валутен съюз, приеман за най-висша степен на европейската 
интеграция. 
Според скептиците, продължава авторът, членството в еврозоната би следвало да е нещо повече от упражнение по 
изпълнение на бюрократични административни изисквания в икономически план. Освен това, както се отбелязва в 
статията, Маастрихтските критерии за влизане във валутния съюз вече изглежда не отговарят на реалността в обширния 
клуб на 28-страни членки. 
Неотдавна главният икономист на Европейската централна банка Питър Прат заяви - по адрес на България - че 
номиналните критерии (на които страната ни отговаря) трябва да бъдат уважавани, но големият въпрос е за постигането 
на устойчиво сближаване. Когато се стигне до шокови ситуации, а те винаги се случват, колко устойчиво е обществото. 
Говоря и за политически, и икономически шокове. Не е въпросът само за икономическата устойчивост, но и за социалният 
консенсус, който сте постигнали в страната си, коментира главният икономист на ЕЦБ. Ясно е, че макар да не са 
формализирани като Маастрихтските (техническите) критерии, определящи за България са критерии, свързани с 
догонването на доходите в ЕС – т. нар. реална конвергенция. 
 
Profit.bg 
 
√ Паундът поевтинява на фона на нарастващите проблеми на Тереза Мей 
Британският паунд поевтинява днес  на фона на увеличаващите се проблеми на британския премиер, след като се появи 
информация, че 40 депутати на Консервативната партия подготвят искане за свалянето на Тереза Мей, а преговорите около 
брекзит наближават ключов краен срок. 
Доларът получи подкрепа спрямо другите основни валути, след като лихвите по щатските държавни облигации скочиха и 
паундът поевтиня, въпреки че вниманието на инвеститорите бе насочено основно върху планираните данъчни реформи в 
САЩ. 
Паундът губи 0.55%q до 1.3120 спрямо долара и се отдалечава от осемеседмичния си връх от 1.3229 долара, достигнат в 
петък на фона на по-добрите от очакваните данни за британската промишленост. 
“През уикенда в медиите се появи негативна информация за премиера Тереза Мей, а пазарът стартира седмицата с 
осмислянето й, което обезцени паунда,” казва Кйосуке Сузуки, директор на валутните операции на Societe Generale в 
Токио. 
През уикенда Sunday Times писа, че 40 депутати от Консервативната партия на Мей са се договорили да подпишат писмо 
за недоверие към премиера и да поискат оставката й. 
За предизвикването на избори за нов председател на партията се необходими само още 8 гласа. 
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Министърът, отговарящ за брекзит - Дейвид Дейвис, заяви вчера, че Великобритания няма да предложи конкретна цифра 
или формула за толкова колко смята, че дължи на ЕС. 
Спрямо йената, паундът за последно се търгуваше с понижение от 0.45% на ниво от 149.12 йени. 
Доларовият индекс, който следи представянето на щатската валута спрямо кошница от шест други основни валути бележи 
повишение от 0.15% до 94.533 пункта. 
Индексът приключи предходната седмица с понижение от 0.6% на фона на разочарованието на инвеститорите, че 
предложените данъчни реформи в САЩ може да бъдат забавени до 2019 г., вместо да бъдат приложени още през 2018 г. 
Доларът поскъпва с 0.1%, до 113.660 йени. Еврото пък изгуби 0.1%, до 1.1653 долара. 
Австралийският долар поевтиня с 0.05%, до 0.7655 щатски долара и се доближи до 3.5-месечното дъно от 0.7625, 
достигнато в края на октомври. 
Новозеландският долар се обезцени с 0.15%, до 0.6923 щатски долара. 


