
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Pariteni.bg 
 
√ Глад за кадри продължава да тормози бизнеса 
Трябват ни около 500 000 работници отвън 
Недостигът на качествена работна ръка ще е проблем на проблемите за българските предприятия и през 2018 г. 
Данните разкриват, че не само България, а целият Европейски съюз страда от липса на квалифицирани кадри. Затова 
темата за улеснен внос на работници от държави извън ЕС става все по-гореща на Стария континент. 
"България е на последно място в ЕС по заети граждани на трети страни в икономиката си. Оценката в дългосрочен план 
е, че ни трябват около 500 000 работници отвън", коментира Васил Велев, шеф на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Всички големи работодателски организации у нас са единодушни, че недостигът на човешки ресурси се превръща във все 
по-голяма спирачка за развитието на икономиката. 
Велев коментира в интервю за Money.bg, че освен "бърза писта" за импорт на работници от чужбина са необходими 
решително намаляване на бюрокрацията и експресно въвеждане на електронно управление. За последната година имаме 
отрицателен ръст на чуждите инвестиции в дялов капитал, т.е. повече са напуснали страната, отколкото са влезли. 
Въпреки трудностите 63% от анкетираните български фирми смятат, че бизнес климатът в страната ще се подобри през 
предстоящата година. Мениджърите са оптимисти и за износа - половината от участниците в проучването очакват ръст на 
продажбите зад граница през 2018 г 
Влиянието на Брекзит е поставено на последно място като затруднение пред бизнеса и в България, и в Европа. Вероятно 
този резултат се дължи на това, че Великобритания няма да напусне ЕС през 2018 година. Само за Ирландия Брекзит е 
предизвикателство номер едно за бизнеса. 
 
Черно море 
 
√ Няма да има пълна забрана на преместваеми обекти по плажовете 
Въвеждат специфични изисквания, особено за територията на националните комплекси, смята министърът на 
туризма 
Министърът на туризма Николина Ангелкова няма да предложи пълна забрана на преместваемите обекти по плажовете. 
Това стана ясно в края на обсъждания с туристическия бранш проект за промени в Закона за устройство на Черноморското 
крайбрежие, който ще бъде внесен в Министерския съвет. Туристическият бранш изрази несъгласие с предложението за 
премахване на преместваемите обекти от курорите, направено от работна група към вицепремиера Валери Симеонов. 
Важно е различията да бъдат обсъждани, за да се защити в максимална степен общественият интерес, посочи Ангелкова, 
цитирана от БНР.  
По думите на министъра трябва да има специфични изисквания, особено за територията на националните курорти, за 
архитектурна визия, за отстояния на обектите. Никой не иска да се чувства като на битпазар, но не трябва да има пълна и 
тотална забрана, каза Ангелкова.  
Ако решавайки проблема с лошата визия стигнем до крайности, ще създадем редица други проблеми, посочи 
председателят на Акоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му проблемите са и 
икономически - като по-малки приходи в бюджета, загуба на рентабилност при концесионерите, плажовете ще се лишат 
от охрана, ще се даде път на сивия сектор. 
 
В. Строител 
 
√ Обсъдиха предложения за промени в ЗУЧК 
Работодатели, хотелиери, представители на туристическия бранш и кметове на черноморски общини се обявиха 
против премахване на преместваемите обекти 
Работодатели, хотелиери, представители на туристическия бранш и кметове на черноморски общини се обявиха против 
премахване на преместваемите обекти на плажовете. Това стана по време на обществено обсъждане на предложения за 
промени в Закона за Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). В дискусията взеха участие министърът на туризма Николина 
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Ангелкова, изп. директор на КРИБ Евгений Иванов, председателят на АИКБ Васил Велев, Гинка Чавдарова изп. директор на 
НСОРБ и представители на редица сдружения в туристическия бранш. 
Позицията на бранша е, че трябва да има регулиране и контрол, а не премахване на всички обекти, каквито предложения 
са постъпили.  
„Преобладаващата част от бизнеса е на мнение, че преместваемите обекти не бива да се премахват, а да се регулират“, 
каза Васил Велев. Той добави, че ако се премахнат тези обекти, ще се създадат редица други по-големи проблеми. 
„Например ще има по-малко приходи в бюджета на държавата и общините, ще има загуба на рентабилност при 
арендаторите и концесионерите, може да се стигне и до отказ от тази дейност“, посочи той. 
 „Няма да направя предложение за тотална забрана и пълно премахване на преместваемите обекти, тъй като голяма част 
от бранша и обществеността са против това“, каза в заключение министър Ангелкова, след като изслуша внимателно 
мненията на двучасовия дебат. „Предстои Министерството на туризма да внесе предложенията за промени в ЗУЧК в 
Министерския съвет, с които ще се направи групиране на морските плажове. Изводът, до които стигнах, е че сме на прав 
път и е важно да финишираме групирането на плажовете“, заяви министър Ангелкова. Тя допълни, че само така можем да 
отговорим на очакванията и на обществения интерес – да намалим цените на плажни принадлежности, защото за всяка 
група плаж те ще бъдат различни. Министърът коментира още, че това е услуга, свързана с балансиране на икономическите 
интереси както на държавата, така и на концесионера, като предвид съответната група на плажа ще бъдат намалени и 
разходите. Тези промени ще отговорят и на очакванията на кметовете и ще се провокира и инвестиционният интерес, 
посочи министърът. 
 
В. Сега 
 
√ Министърът на туризма няма да премахва павилионите за храна по плажовете 
Николина Ангелкова и Валери Симеонов влизат в задочен спор за преместваемите съоръжения 
Министърът на туризма Николина Ангелкова и вицепремиерът Валери Симеонов изпаднаха в противоречие по повод на 
готвения нов Закон за туризма. В проекта няма да има предложение да се забранят всякакви преместваеми обекти в 
курортите, както настоява Симеонов. Това стана ясно след организираната в сряда обществена дискусия по промените в 
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).  
След обявената война срещу шума в морските ни курорти вицепремиерът поиска и пълна забрана за преместваеми 
съоръжения по Черноморието. "Истината е, че всички тези преместваеми обекти се държат от фигури от подземния свят, 
които не плащат нищо. Голямата част от тези обекти нищо не плащат, абсолютно нищо не плащат, но за сметка на това са 
собственост на някакво Слънце, на някакъв Козел, на някакви такива хора", коментира преди време Симеонов, цитиран от 
"Дарик". Той защитава позицията си, че по плажовете трябва да останат само спасителни постове, медицински пунктове и 
водни атракциони.  
Според Ангелкова е нормално да има различия в мненията по един и същи въпрос. Като аргумент за отказа си да направи 
предложение за тотална забрана тя изтъква, че голяма част от бранша и обществеността са против това. Ако бъде приета 
пълната забрана, това ще означава, че по плажовете ще изчезнат павилионите за плодове, зеленчуци, сладоледи и 
заведенията, което ще създаде голямо напрежение, допълни министърът на туризма. 
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, премахването на обектите ще 
доведе до по-малко приходи в бюджета, плажовете може да се лишат от охранители и ще се даде път на сивия сектор, тъй 
като тези услуги са търсени от туристите. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Ангелкова обеща на бизнеса преместваемите обекти да останат 
По-голямата част от участници в днешната дискусия по предложенията за промени в Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ и министърът на туризма Николина Ангелкова посочиха, че преместваемите обекти по 
плажовете не трябва да се премахват, а да се регулират, каквато е световната практика.  
Около тази идея се обединиха участниците в дискусия за промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 
/ЗУЧК/. 
Предложено е да има изключение за обекти, с които се осъществяват задължителните спортно-развлекателни дейности, 
като тук влизат и зимните курорти.  
Министърът на туризма Николина Ангелкова заяви по време на дискусията, че няма да предложи в проектозакона 
забраната на преместваемите обекти на работната група към вицепремиера Валери Симеонов.  
Друго предложение на работната група е било предоставянето на концесия на плажовете да става по Закона за концесиите, 
а не по ЗУЧК, а третото е било за въвеждането на единната система за туристическа информация, за която вече е 
публикувана обществената поръчка.  
По темата за забраната на преместваемите обекти участници в дискусията настояваха да получат мотиви за предложените 
промени, за да могат да изразят обосновано своите становища по тях. Контролът трябва да е стриктен, трябва да има 
специфични изисквания особено за националните комплекси за архитектурната визия, за отстоянията на обектите, никой 
не иска бит пазар, заяви пред журналисти Ангелкова и подчерта, че не трябва да има пълна забрана за преместваемите 
обекти.  
Подобно предложение впоследствие при желание може да бъде направено през народни представители, допълни тя на 
форума. 
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Пред журналисти министърът изтъкна, че няма разнобой в държавата и проблем в управляващата коалицията по темата, 
а има дебат и различни мнения и те се обсъждат със заинтересованите страни. Тя изтъкна, че е важно плажовете да бъдат 
групирани, както се предвижда с предложенията за промени в закона, защото само така може да се отговори на 
очакванията на обществото - да се намалят цените на плажните принадлежности и да се постигне баланс между интересите 
на държавата, общините и концесионерите.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че преобладаващата част от бизнеса застъпва 
позицията, че преместваемите обекти не трябва да се премахват, а да се регулират. 
Решавайки проблема с лошата визия, може да се стигне и до други крайности, които могат да породят много по-големи 
проблеми, предупреди Велев.  
Сред тях той изтъкна -по-малко приходи в бюджета на общините и на държавата, загуба на рентабилност при 
концесионерите и отказ от тази дейност, навлизане на сивия сектор, което ще рефлектира върху ръста на потока на туристи. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Investor.bg 
 
√ Платежният баланс на България излиза на плюс с 432,6 млн. евро през септември 
Резервните активи на БНБ се увеличават със 125,7 млн. евро до 1,346 млрд. евро, показват данни на централната 
банка 
Текущата и капиталова сметка на платежния баланс на България през септември е положителна и възлиза на 2,877 млрд. 
евро. Излишъкът е 432,6 млн. евро, докато преди година беше с 67,8 млн. евро повече, показват данни на Българската 
народна банка (БНБ). 
За периода януари – септември текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2,915 млрд. евро спрямо 3,669 
млрд. евро година по-рано. 
Investor.bg припомня, че в края на август текущата и капиталова сметка възлизаше на 3,077 млрд. евро при излишък от 
792,2 млн. евро. 
В края на септември салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 415,2 млн. евро, като излишъкът преди година 
беше 436,2 млн. евро. 
За първите девет месеца на тази година текущата сметка е положителна и възлиза на 2,589 млрд. евро, докато за същия 
период на миналата година тя беше с 84 млн. евро повече. 
Текущата сметка включва вноса и износа, плащанията и постъпленията за услуги, парите, които емигрантите изпращат на 
свои роднини в България, както и текущите трансфери между страната и останалия свят. При излишък България се оказва 
нетен кредитор на останалия свят, а при дефицит – длъжник. 
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Търговският баланс за септември е на минус с 2,9 млн. евро и акумулираните данни за една година показват, че той достига 
1,845 млрд. евро. Към 30 август 2016 г. търговията отбелязва излишък от 81 млн. евро. 
За периода от януари до септември търговското салдо е отрицателно в размер на 1,469 млрд. евро при дефицит от 608,3 
млн. евро за същия период на миналата година. 
През септември България е изнесла стоки за 2,311 млрд. евро, като експортът се повишава с 12.7% (260,3 млн. евро) в 
сравнение със същия месец на миналата година. 
За периода януари – септември износът възлиза на 19,093 млрд. евро (38,1% от БВП), като нараства с 13,6% (2,283 млрд. 
евро) в сравнение с този за същия период на миналата година, когато беше 16,809 млрд. евро. 
В централната банка изчислиха, че вносът на стоки в страната през септември възлиза на 2,314 млрд. евро с годишен ръст 
от 17,5% (344,2 млн. евро). 
За първите девет месеца на годината импортът нараства с 18,1% (3,144 млрд. евро) до 20,563 млрд. евро в сравнение със 
същия период на миналата година. 
Салдото по услугите е положително в размер на 380,1 млн. евро, като през септември 2016 г. възлиза на 387,9 млн. евро. 
През първите девет месеца на тази година салдото е положително в размер на 3,073 млрд. евро. 
Преките чуждестранни инвестиции през септември са на положителна територия и са 22,8 млн. евро, но преди година бяха 
120,7 млн. евро. За януари – септември 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 569,2 млн. евро, като за същия период 
на на 2016 г. също беше отчетено отрицателно салдо – от 841,4 млн. евро. 
Резервните активи на БНБ през септември се увеличават със 125,7 млн. евро до 1,346 млрд. евро, но година по-рано са 
били 3,039 млрд. евро. 
 
√ Вземанията на компаниите за бързи заеми растат и през третото тримесечие 
Потребителските кредити заемат над 92% дял от вземанията на дружествата и в края на септември възлизат на 
1,994 млрд. лв. 
Към края на септември вземанията на дружествата, специализирани в отпускането на бързи заеми в България, са 2,727 
млрд. лева, като нарастват за трето поредно тримесечие, показват предварителните данни на БНБ. 
Преди година компаниите за бързи пари бяха отпуснали кредити за 2,449 млрд. лв. 
Ръстът на вземанията на дружествата в края на третото тримесечие се увеличават с 11,3% (277,4 млн. лв.) на годишна база 
и с 2,7% (71,7 млн. лв.) на тримесечна. 
В централната банка отчитат, че върху вземанията по заеми влияние оказват нетните продажби на кредити от дружествата, 
които за последните дванадесет месеца са в размер на 95,8 млн. лева. 
На годишна база продадените кредити са в размер на 134,9 млн. лв. (в т.ч. 57,1 млн. лв. през третото тримесечие на 2017 
г.), а закупените – 39,2 млн. лв. (в т.ч. 37,9 млн. лв. през третото тримесечие на 2017 г.) 
 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ 

 
 
 
В матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които в края на септември са 1,029 млрд. лв., като за 
една година се увеличават с 20,6% (175,9 млн. лв.) 
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Относителният дял на петгодишните заеми в общия размер на вземанията по кредити за една година нараства от 34,8% 
до 37,7%. 
В края на третото тримесечие вземанията по заемите с матуритет над една до пет години са 777,9 млн. лева, като на 
годишна база се увеличават с 11,7% (81,3 млн. лв.). 
Вземанията по кредити с матуритет до една година в края на септември достигат 538,7 млн. лв. и нарастват с 13,9% (65,9 
млн. лв.) за една година. 
До края на септември размерът на необслужваните кредити е 381,1 млн. лева и за една година намаляват с 10,7% (45,7 
млн. лева). 
 
 
 

СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ 

 
 
 
Вземания по кредити от резиденти по сектори 
В края на септември вземанията по кредити от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, нарастват на годишна база 
с 12,6% (241,2 млн. лв.) до 2,157 млрд. лева. В сравнение с края на юни те се увеличават с 2,4% (51 млн. лв.). 
Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 79,5% в края на септември 2016 
г. до 80,1% в края на същия месец на 2017 година. 
Вземанията по кредити от бизнеса са 460,6 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2017 година, като се увеличават с 
3,9% (17,5 млн. лв.) на годишна база. 
Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 18,4% в края на септември 
2016 г. до 17,1% в края на същия месец на 2017 година. 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО СЕКТОРИ 
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В структурата на вземанията по кредити от домакинства преобладават потребителските кредити, които са 1,994 млрд. лв. 
в края на третото тримесечие на 2017 година. На годишна база те се увеличават с 16,5% (282,9 млн. лв.) и с 3,6% (68,6 млн. 
лв.) спрямо края на юни 2017 година. 
Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от домакинства се увеличава от 89,3% към края на 
септември 2016 г. до 92,4% в края на същия месец на тази година. 
Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие е 68,2 млн. лв. и намалява с 43,5% (52,5 млн. лв.) в 
сравнение с година по-рано. Спрямо юни той се понижава с 19,8% (16,9 млн. лева). 
Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от домакинствата в края на септември е 3,2%, докато 
преди година те заемаха 6,3% от всички жилищни заеми. 
Другите кредити на компаниите за бързи заеми в края на септември възлизат на 94,9 млн. лева и на годишна база се 
увеличават с 12,9% (10,9 млн. лв.), но намаляват на тримесечна с 0,7% (0,7 млн. лв.). Относителният им дял от 4,4% в края 
на септември 2016 г. се запазва и в края на същия месец на тази година. 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ СЕКТОР ДОМАКИНСТВА И НТООД 

 
 
Източници на финансиране 
В края на септември 2017 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3,338 млрд. лева, като за една 
година се увеличават с 10,1% (305,8 млн. лв.), а за три месеца – с 2,4% (79 млн. лв.). 
В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които в края на септември възлизат на 1,563 млрд. лева, като 
размерът им за една година нараства с 6% (88,1 млн. лв.) и намалява с 0,6% (10,1 млн. лв.) в сравнение с края на юни. 
Бързите заеми с матуритет над една година представляват 69,9% от общия размер на взетите кредити до края на 
септември, докато година по-рано техният дял беше 57,2%, изчисляват в централната банка. Техният размер е 1,092 млрд. 
лв., като на годишна база нарастват с 29,4% (248,2 млн. лв.), а на тримесечна – с 2,3% (24,1 млн. лв.). 
В края на септември размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, които отпускат бързи заеми, е 35,4 
млн. лв. Той се увеличава със 17,4% (5,3 млн. лв.) в сравнение с година по-рано и с 2,9% (1 млн. лв.) спрямо края на юни. 
 
Капитал 
 
√ С помощта на БАН вдъхват нов живот на АЕЦ "Белене" 
Няма нито един жизнеспособен сценарий без участието на държавата, казват икономистите. Правителството ще 
започне консултации в парламента 
"Не е ядрена физика", гласи популярният израз, когато някой иска да покаже, че нещо е елементарно. Да извадиш доклад, 
който да оправдае построяването на ядрена централа, оказва се, също не е толкова сложна задача. Това е изводът след 
представянето на прословутия доклад на БАН за необходимостта и икономическата полза от строителството на АЕЦ 
"Белене" в четвъртък (16 ноември). В него се казва, че централата може да бъде финансово жизнеспособна при 
определена цена на тока в следващите 2 десетилетия, таван на разходите от 10.5 млрд. евро, ниска лихва и участие на 
държавата. 
Още с това, че представянето на ключовия документ се забави спрямо първоначално обявените срокове (по проект 
докладът трябваше да излезе края на септември), се появиха догадки за "игри" с многото заложени параметри, които да 
вдъхнат живот на проекта. И наистина, докато в първоначалния и междинния проект на доклада (с които "Капитал" 
разполага и описа) се казваше, че изграждането на атомната централа е финансово нежизнеспособно, в окончателния 
вариант тази съществена позиция е претърпяла коренна промяна. 
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Жизнеспособен само с държавата 
При по-ранните варианти на доклада са били тествани над 90 комбинации с различно разпределение на дяловете между 
инвеститорите (включително държавата), разнообразни прогнозни цени за електроенергията до 2087 г. и т.н., но 
"заключението на БАН е, че проектът е финансово нежизнеспособен". 
Сега обаче икономистите, ръководени от проф. Александър Тасев, твърдят, че са открили възможни комбинации, при 
които поне на теория си струва да има втора АЕЦ. В тези комбинации има едно основно изискване - участието на 
държавата. Без нея по думите на Тасев проектът няма да има икономически и финансов смисъл. 
Накратко това, което учените са установили като необходим минимум, са прогнозни разходи за централата от 10.5 млрд. 
евро, съотношение на привлечения и собствения капитал от 70 към 30 или дори 80 към 20, лихва от под 5%, както и цена 
на тока през 2040 г. от порядъка на 84 евро за мегаватчас. И без да е специалист, човек може да си даде сметка колко 
условности има в тази задача. А при каквато и да е промяна на един или повече от тези параметри крайната сметка излиза 
на червено. 
"Да се прогнозира пазарната цена на електроенергията в толкова дълъг период е непосилно начинание. Ние сме 
използвали различни методи и практики, които са утвърдени в Европа и от Световната банка, но въпреки това трябва да 
си даваме сметка, че когато дойде съответното време, цените вероятно ще са други", застрахова се проф. Тасев. 
Според разчетите на БАН към 2020 г. се очаква мегаватчас електроенергия да струва 57 евро, а около 2028-а, когато би 
могла да заработи АЕЦ "Белене", тарифата вече ще е 68 евро. През 2040 г. трябва да се повиши до 84 евро на мегаватчас. 
Тенденцията, казва Тасев, е такава, но има пазарен риск, който не може да се предвиди. 
Що се отнася до участието на държавата, проф. Тасев обясни, че няма значение точно с колко процента ще се включи тя. 
Важното е, че без нея (и по-конкретно без държавните гаранции) заемният капитал ще бъде по-скъп. В случая идеята, която 
бе потвърдена и от присъствалата на събитието министър на енергетиката Теменужка Петкова, е платеното досега 
оборудване за централата да бъде включено като апортна вноска в бъдеща проектна компания. А стойността на това 
оборудване по експертни оценки е 1.17 млрд. евро. 
Така при вариант от 70% заемен капитал, или 7.35 млрд. евро от общо 10.5 млрд, частният инвеститор ще трябва да осигури 
почти два милиарда евро собствени средства. Откъдето пък може да пресметнем, че при така структурираната проектна 
компания държавното участие ще е малко над 37 процента. Разбира се, възможни са и други схеми според това какъв 
частен интерес ще има към реализирането на "Белене". 
Според по-ранните изчисления на БАН обаче при нормална очаквана възвращаемост за частния инвеститор приходите от 
експлоатацията на АЕЦ "Белене" няма как да покрият вложените пари. 
"Най-добрият вариант за държавата" 
"От анализа на БАН стана ясно едно: най-добрият вариант е да се търсят възможности за реализацията на този проект. 
Всеки друг ход би бил неизгоден за държавата", заяви министър Петкова. Тя обаче побърза да се застрахова и обясни, че 
е необходима "широка дискусия" по темата, както и консенсус между всички парламентарни партии. "Трябва да действаме 
бързо, но не бива да прибързваме", заяви тя в отговор на въпроса кога биха могли да се случат обсъжданията и да се стигне 
до решение. 
Поръчаният от Българския енергиен холдинг (БЕХ) доклад трябваше да даде основанията, на които да се позове ГЕРБ, за 
да възобнови изграждането на ядрената централа, която точно управляващата днес партия спря преди пет години и 
половина. Дали и как това ще се случи, предстои да видим. 
Иначе окончателният доклад на БАН за оценката на електроенергийния сектор у нас, част от който са и данните за "Белене", 
ще бъде готов на 31 март 2018 година. Той обаче няма да е обществено достъпен. Дори външни експерти няма да имат 
достъп до него, за да направят алтернативна оценка на информацията. Вместо това ще бъде публикувано резюме с 
избрани данни, чиято цел, изглежда, ще е да убеди публиката в необходимостта от нови енергийни мощности. Впрочем 
още отсега учените от академията на науките обявиха, че след двадесет години ще ни трябват поне 1500 МW базови 
мощности, тъй като някои от ТЕЦ-вете ще бъдат изведени от експлоатация заради по-високите екоизисквания. 
 
News.bg 
 
√ БАБХ направиха 13 000 проверки през септември 2017-та 
13 000 проверки са направили инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните през месец септември 2017 
г., съобщиха от БАБХ. 
Проверките са по планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и 
дребно с храни и на заведения за обществено хранене в страната. Съставени са 142 акта и са издадени 713 предписания. 
Насочени за унищожаване са 473,27 кг храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене и хрaни 
от животински произход (месо, субпродукти, месни продукти, месни заготовки, млечни продукти). 
Те са били с изтекъл срок на годност, промяна в органолептиката, без етикет на български език или липсващ етикет, както 
и без документи за произход. 
За унищожение са определени и 3750 кг отработени мазнини, 64,12 кг храни от неживотински произход (ядки, течен 
шоколад, замразена царевица, слънчоглед) - за липса на етикет. 
За унищожение са определени и 48 кг брашно с изтекъл срок на годност, 94 яйца с неизвестен произход, 24 л прясно мляко 
с изтекъл срок на годност и 2,08 кг печени месни продукти съхранявани при нехладилни условия. 
Спрени от продажба са 14,76 кг бисквити с палмова мазнина и без браншови стандарт, 1535 кг маслини без етикетировка; 
53 кг краве сирене с наличие на немлечни мазнини и 40 безалкохолни напитки (330 мл) без документи. 
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От предприятия и складове за търговия на едро са унищожени 51 615,3 кг (51 тона) храни от животински и неживотински 
произход. 
Шест са затворените обекти с временно преустановена дейност. От тях два са на територията на Ямбол, 2 - в Плевен и по 
един на територията на Добрич и на София - град. 
Основните причини за издаване на Заповеди за спиране дейността на обектите са лоша хигиена, неизпълнение на връчени 
предписания и несъответствия на сградния фонд. 
От БАБХ уточняват, че за изминалата седмица инспекторите са проверили почти 2355 обекти от търговската мрежа и 
заведения за обществено хранене в цяла България. 
От тези проверки 2296 са по текущ официален контрол и 59 - по сигнали и жалби на граждани. Издадени са 132 
Предписания и са съставени 25 Акта за установяване на административно нарушение, като един обект е с временно 
преустановена дейност. 
Временно затворени са два обекта - във Варна и в Кюстендил. При единият случаи няма регистрация по чл.12 от Закона за 
храните, при другият - технологичното оборудване не съответства на изискваното. 
В резултат на проверките са насочени за унищожаване 110,7 кг храни от животински произход (млечни и месни продукти, 
пилешки бургери, кренвирши, месни консерви и свинско месо). Причините за унищожаването им е нерегламентирана 
търговия, неправилно съхранение, несъответствие в етикетирането, храни без придружаващи документи. За унищожаване 
е определена и 2,38 кг риба за неправилно съхранение. 
Най-честите нарушения са свързани с пропуски в записите на Системите за управление на безопасността на храните, 
несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние на обектите. Има и неправилно съхранение 
на храни, както и такива с изтекъл срок на годност и пропуски в етикетирането. Установени са служители с лични здравни 
книжки с изтекъл срок на валидност. 
В детски млечни кухни през изминалата седмица са извършили 185 проверки, при които за установените несъответствия 
са издадени 9 предписание и е съставен 1 акт. 
 
В.Монитор 
 
√ Строят последната отсечка от Южната дъга на столичното околовръстно 
Работата по разширението на Софийския околовръстен път между ж. к. „Младост“ и автомагистрала „Тракия“ и 
превръщането му в магистрала ще започне през февруари, съобщи днес строителният министър Николай Нанков. Той 
поясни, че това ще стане след преминаване на необходимите процедури, включително отчуждаване на терени. По думите 
му, предвижда се 
строителството по участъка да продължи не повече от 2 години, 
като по трасето ще бъдат изградени и няколко големи съоръжения. „Реализацията на проекта ще бъде на инжинеринг и 
ще се финансира с целеви средства от държавната хазна, като индикативната му стойност е над 120 млн. 30 милиона от 
тях ще трябват за отчуждителните процедури“, поясни министърът. 
Тунелни и мостови съоръжения и естакади се предвиждат и при другия участък от южната дъга - от резиденция „Бояна“ 
до Западната тангента край ж. к. „Люлин“. „Очакваме да можем да възложим обществената поръчка за избор на 
изпълнител за нея в средата на 2018 г.“, каза още Николай Нанков и добави, че цената на този участък ще е над 200 милиона 
и също ще се строи на инженеринг, като до лятото ще бъде готов разширеният идеен проект. 
Днес бе пуснат основно ремонтиран участък от почти 5 км от източната дъга между детелината с автомагистрала „Хемус“ 
и моста при с. Казичене. „При рехабилитацията на трасето са положени почти 37 хил. т асфалтобетон, монтирани са почти 
9 км мантинели“, обясни министър Нанков. Той обясни, че е използвана иновативна технология с геомрежа за укрепване 
на основана на пътя, по който 
минават по 20 хил. автомобила на денонощие. 
„От понеделник започва ремонтът и на платното от с. Казичене към магистрала „Тракия“. След това, за да се завърши 
източната дъга на околовръстния път, ще се ремонтира и платното за насрещно движение от АМ „Тракия“ към с. Казичене, 
информира още Николай Нанков. 
Очаква се, при подходящи условия, ремонтът на участъка да приключи още през тази година. В противен случай той ще 
бъде довършен през пролетта. В участъка се планира да бъде построен подлез при сегашния светофар с пешеходна пътека, 
пресичаща източната дъга близо до моста при Казичене. 
 
В. Дума 
 
√ Бюджетната комисия отхвърли ограничаването на кешовите плащания на 5 хил. лв 
Предложението на финансовото министерство за намаляване на тавана на плащанията в брой на 5 хил. лв. от догодина не 
беше одобрено от пърламентарната комисия по бюджет. Така за втори път през тази година желанието на ГЕРБ да се 
намали тавана на кешовите плащания пада. Поправката бе вкарана в допълнителните разпоредби на Закона за данъка за 
добавена стройност, а като мотиви бе изтъкнат опитът за борба със сивата икономика и прането на пари. Такъв беше 
мотивът и за предишното предложение на ГЕРБ, но тогава се предвиждаше поетапно намаляване до 1000 лв. В момента 
таванът за кешовите плащания е 10 хил. лв. Предложението за неговото намаляване срещна широк обществен отпор, тъй 
като ограничава свободата на гражданите да се разпореждат с парите си както решат. 
Депутатите се отказаха и от текстовете, които задължават самоосигуряващите се да подават само онлайн данъчни 
декларации. Това щеше да засегне над 250 хиляди души. 
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√ Мнозинството в парламента прие новия Закон за концесиите 
Парламентът прие вчера окончателно новия Закон за концесиите. ДПС напусна пленарната зала, след като мнозинството 
отхвърли предложението на негови депутати министърът на енергетиката да може да предоставя безвъзмездно за 
управление и ползване на съответните общини до 35 години скалнооблицовъчни материали от находища, които не са 
предоставени на концесии за добив и не са подадени молби за концесии за добив. По-рано парламентарната група на БСП 
за България напусна Народното събрание. Вчера Корнелия Нинова заяви, че депутатите от БСП ще участват само в три 
заседания - при гласуването на оставката на Димитър Главчев, при обсъждането и гласуването на бюджета на държавата 
и при обсъждането и гласуването на вота на недоверие. 
Законът предвижда при извършване на подготвителните действия и в комисиите за провеждане на процедура за 
определяне на концесионер на недвижима културна ценност да участва най-малко един представител на Националния 
институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), а когато обектът на концесията включва и археологически 
недвижими културни ценности - и на Националния археологически институт при БАН. Това предвижда промяна в Закона 
за културното наследство, произтичаща от новия закон. 
С изменение в закона за водите се предвижда концесия за добив на минерална вода да се открива с решение на 
Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, съответно с решение на Общинския съвет 
по предложение на кмета на общината. 
Депутатите одобриха, когато концесионният договор е за строителство, концесионерът да има право да строи в чужд имот 
по смисъла на Закона за устройство на територията. Паричните вземания на концесионера, произтичащи от концесионния 
договор, и тези на подизпълнителите могат да се прехвърлят, залагат и подлежат на принудително изпълнение по 
Гражданския процесуален кодекс. 
 
Sinor.bg 
 
√ До началото на ноември с пшеница са засети с над 1 милион декара повече от 2016 г. 
Към 9 ноември зърнопроизводителите са засели над 10 милиона декара с пшеница, което е с 1 милион декара повече от 
същия период на миналата година. Това показват актуалните данни на министерството на земеделието за хода на есенната 
сеитба. Увеличените площи при хлебното зърно са за сметка на намаляването на ечемика, при който заради ниските 
добиви интересът се понижава. 
Към началото на ноември с ечемик са засети 997 231 дка, което е със сто хиляди декара под площите, засети миналата 
година по това време. 
При рапицата няма промяна – и миналата година, и сега са обработени над 1,6 милиона декара, като тази година се отчита 
минимален ръст. 
По оперативни данни към 9 ноември в страната е извършена предсеитбена подготовка на 13 580 931 дка, а дълбока оран 
– на 6 692 767 дка, при съответно 13 061 857 дка и 6 292 896 дка година по-рано. 
Сравнявайки със същия период на 2016 г., засетите площи с пшеница, ръж и тритикале нарастват в рамките на 12% - 18,8%. 
При тритикалето е по-осезаемо увеличението. Миналата година с това зърно бяха засети 90 236 дка, а тази – над 103 хил. 
дка. 
 
В. Земя 
 
√ На опашката сме в ЕС по развитие на органично земеделие 
България сред последните в ЕС по развитие на органичното земеделие, показват данни на Евростат за 2016 година. Със 
120-те си милиона декара сертифицирани площи или такива в процес на преобразуване през миналата година, 
органичното земеделие в ЕС е съставлявало 6.7% от използваемите площи. От 2012 г. площите за биологично земеделие 
са се увеличили с близо 20 млн. дка. Повече са и регистрираните земеделски производители на биологична продукция. Те 
достигат 295 000 към края на 2016 г. Сред страните членки най-обширните площи за органично земеделие и най-много 
производители на биологично чиста продукция са в Испания, Италия, Франция и Германия. Заедно те притежават повече 
от половината (54%) площи и производители за ЕС. 
С най-големия дял органични площи спрямо общата обработваема площ в страната е в Австрия — над 1/5 (21%). На второ 
място е Швеция (18%), следва я Естония, където процентите също са 18%, но те се равняват на по-малко декари. Освен тези 
отличници, Италия и Чехия също се представят много добре — по 14% органични площи. В Латвия те са 13%, във Финландия 
— 10. 
В другия край са 9 страни, където органичното земеделие не е добре развито (под 4% органични площи) и сред които, за 
съжаление, е и България. На дъното е Малта (0.2%), следват Румъния (1.7%), Ирландия (1.7%), Великобритания (2.8%), 
Нидерландия (2.9%), БЪЛГАРИЯ (3.2%), Люксембург (3.3%), Унгария (3.5%) и Полша (3.7%). 
 
В. Банкерь 
 
√ Пазарите се притесниха 
Във въздуха над Арабския полуостров се носи мирисът на война. Китай обаче ще направи всичко възможно да потуши 
страстите, защото една ескалация на напрежението би увеличило цената на петрола и би забавило възхода на 
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икономиката й. В същото това време Международната агенция по енергетика изненадващо намали прогнозите си за 
търсенето на черното злато. Това е и основната причина цената на петрола рязко да спадне през последната  седмица. 
Инфлационните процеси в еврозоната са все още обезпокоително мудни и едва достигат 1.5% на годишна база. Този факт 
сам по себе си притеснява инвеститорите повече, отколкото радостта, че брутният вътрешен продукт на еврозоната не 
само расте със стабилни темпове, но и се ускорява от 1.7% в началото на годината до 2.5% в момента. Явно, че паричните 
стимули на ЕЦБ все пак свършиха работа и икономиките на Стария континент отново заработиха на пълна тяга. Ето защо 
ЕЦБ обяви поетапно притваряне на кранчето на паричните стимули с хоризонт до една година и едва след това, т.е. някъде 
в края на 2018 г. и началото на 2019 г.  - вдигане на основната лихва. 
Инфлацията на САЩ -  все още най-голямата световна икономическа сила, също губи инерция, а това вече е много 
тревожно. В началото на годината тя достигаше стойности от над 2.5%, но сега се е смирила до 1.6% на годишна база. 
Брутният продукт и на САЩ расте с възходящо умерена стъпка, като от 1.9% в началото на годината вече уверено отстоява 
позиции на 3% на годишна база. 
Притеснени от събитията на  Арабския полуостров, от снижените прогнози за търсенето на петрол и най-вече от 
снижаващите се темпове на инфлационните процеси, пазарните участници се отдръпнаха от по-рисковите инвестиции в 
корпоративни книжа и енергийни суровини. Когато страхът надделее над алчността, се повишава цената на държавните 
ценни книжа. Ето защо през последната  седмица цените на държавните книжа бяха в подем. С 60 евроцента отскочи 
цената на германските и френските десетгодишни държавни облигации за последните няколко дни, а щатските с 80 цента. 
Българските еврооблигационни емисии са държавни, но рейтингът им е далеч под инвестиционния на Германия и САЩ, 
но в същото това време не са и чак толкова рискови. Ето защо цените им останаха без изменение спрямо стойностите, при 
които се договаряха седмица по-рано. Носената от тях доходност също се запази на нивата отпреди седмица. Най-
дългосрочните ни емисии с падежи след 18, 11 и 10 години продължават да се търгуват при съответно 2.3, 1.53 и 1.25% на 
годишна база. Доходността и на по-краткосрочните ни емисии с остатъчна срочност от седем, шест и пет години се задържа 
на същите нива от съответно 0.67, 0.24 и 0.02% на годишна база. 
Инвеститорите и в  българските  левово деноминирани държавни ценни книжа, търгувани на вътрешния междубанков 
пазар, се притесниха. Притеснението им идва от факта, че излишната ликвидност, или т. нар. свръхрезерви на банковата 
ни система, възлиза на близо 14 млрд. лева. Част от тях или 3.5 млрд. лв. търговските ни банки държат по сметки при БНБ, 
за което са задължени да плащат лихва на централната ни банка в размер на 0.6% на годишна база. Останалата част от 
свръхрезервите им вече са прехвърлени по сметки при първокласни чуждестранни кореспонденти, където те пак ще 
плащат за това си "удоволствие" своеобразна наказателна лихва, но "само" 0.4% годишно. Това е основната причина 
продаваните миналия понеделник на първичен пазар държавни облигации с падеж след три години и три месеца да бъдат 
купени при доходност от минус 0.19% на годишна база. Да не говорим, че предложената от Министерството  на финансите 
за реализация сума беше за едва 30 млн. лв. номинална стойност. 
 
Блумбърг ТВ 
 
√ Инфлацията у нас се ускорява, но не успява дa докосне средните нива за ЕС 
Най-нисък ръст на инфлацията в ЕС има в Кипър, най-висок – в Литва 
Инфлацията в Европейския съюз (ЕС) през октомври забавя леко темпа си до 1,7% на годишна база спрямо 1,8% през 
септември. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава рязко забързване, като през октомври 2016 г. 
инфлацията е била на същото ниво като в зоната с единна валута – 0,5%. 
На този фон инфлацията в България през октомври се доближава до средните нива за ЕС, но не успява да ги достигне. През 
десетия месец на годината тя достига нива от 1,5%, ускорявайки се спрямо предишния месец, когато е била 1,3%. 
Това сочат данни на Евростат, публикувани днес (16 ноември) и цитирани от Investor.bg. 
Спрямо същия период на миналата година се наблюдава рязко забързване, като през октомври 2016 г. инфлацията е била 
на същото ниво като в зоната с единна валута – 0,5%. 
Инфлацията в еврозоната се е забавила леко през октомври – до 1,4% от 1,5% през септември. В сравнение с миналата 
година обаче се отбелязва стабилно ускорение, като инфлацията в региона тогава е била на ниво от 0,5%. 
Най-бавен ръст през октомври отчита инфлацията в Кипър – от 0,4%, както и в Ирландия, Гърция и Финландия (по 0-5%). 
Най-бързо ускорение пък се наблюдава в Литва (4,2%), Естония (4,0%) и Обединеното кралство (3,0%). 
 
Money.bg 
 
√ Петролът Brent се задържа под $62 за барел 
Цeнитe нa пeтpoл в пeтъĸ пoĸaзвaт paзнoпocoчнa динaмиĸa, ĸoтиpoвĸитe нa eвpoпeйcĸaтa мapĸa Вrеnt нeзнaчитeлнo ce 
пoнижaвa, a нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ ce oпитвaт дa pacтe. 
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt пoeвтинявaт c 0,40 пpoцeнтa дo $61,62 зa бapeл. 
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ в cъщoтo вpeмe ce тъpгyвa oĸoлo нивoтo $55,22 зa бapeл, c 0,2 пpoцeнтa нaд цeнaтa oт ĸpaя нa 
вчepaшнaтa cecия. 
Πocĸъпвaнeтo нa WТІ в пeтъĸ e пpeдизвиĸaнo oт cъoбщeниятa нa ТrаnѕСаnаdа, oпepaтop нa пeтpoлoпpoвoдa Кеуѕtоnе, зa 
cпиpaнe нa paбoтaтa пopaди aвapия. 
Kaтo цялo oбaчe пeтpoлнитe цeни пpeз тaзи ceдмицa щe бъдaт нa минyc - WТІ пoeвтиня c 2,6%, a Вrеnt - c 3,4%. Eдин oт 
глaвнитe фaĸтopи, пopaди ĸoйтo paлитo нa пaзapa cпpя и ĸoтиpoвĸитe oбъpнaxa пocoĸaтa e pъcтът нa дoбивa и зaпacитe в 
CAЩ. 
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Πpoизвoдcтвoтo нa cypoвинaтa в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ce e yвeличилo дo peĸopднитe 9,65 милиoнa бapeлa нa 
дeнoнoщиe - c 15 пpoцeнтa нaд нивoтo нa дoливa oт cpeдaтa нa 2016 гoдинa. 
Днec във фoĸyca нa внимaниeтo нa инвecтитopитe e ceдмичнaтa cтaтиcтиĸa нa Ваkеr Нughеѕ зa coндaжнaтa aĸтивнocт в CAЩ. 
"Meчи" нacтpoeния нa пaзapa пpeдизвиĸaxa и Meждyнapoднaтa aгeнция пo eнepгeтиĸa, ĸoятo нaмaли пpoгнoзитe cи зa 
pъcтa нa глoбaлнoтo тъpceнe нa cypoвинaтa пpeз тaзи cлeдвaщaтa гoдинa. 
Πeтpoлнитe ĸoтиpoвĸи пpoдължaвaт дa пoлyчaвaт пoдĸpeпa oт oгpaничaвaнeтo нa дoбивa oт yчacтницитe в пaĸтa OΠEK+ и 
гoлямaтa вepoятнocт тoвa cпopaзyмeниe дa бъдe пpoдължeнo дo ĸpaя нa 2018 гoдинa. 
 
Profit.bg 
 
√ Цените на акциите в Азия бележат ръст днес 
Цените на акциите в Азия се повишиха днес, след като силните финансови резултати на компаниите в САЩ и направената 
стъпка напред в Конгреса по отношение на данъчните реформи подобриха пазарните нагласи. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.8%, докато японският Nikkei добави 0.4%, продължавайки 
възстановяването си от близо триседмичното дъно, достигнато в четвъртък. 
Основните индекси на Уолстрийт вчера нараснаха рязко, подкрепени от ръста в цената на акциите на Wal-Mart и Cisco, 
които обявиха своите резултати. 
Индексът S&P 500 нарасна с 0.82% и излезе на положителна територия за седмицата, ден след като бе паднал до 
триседмично дъно. Nasdaq Composite добави 1.3%, достигайки рекордните 6 793.29 пункта. 
Камарата на представителите в Конгреса в САЩ одобри предложения от президента Доналд Тръмп пакет от данъчни 
облекчения, който премина първото си и най-малко препятствие и подейства като катализатор за изкупуването на по-
рискови активи. 
Дебатът за данъците сега се мести в Сената, където предложеният отделен план вече среща съпротивата на някои 
републиканци. Сенатът не се очаква да вземе решение преди празника за Деня на благодарността на 23 ноември. 
Положителните нагласи на Уолстрийт повишиха лихвата по 2-годишните държавни облигации до деветгодишен връх, като 
вдигането на лихвите от страна на Федералния резерв през декември вече се счита от пазара за сигурно. 
Щатският долар обаче изгуби инерция и записа понижения спрямо повечето основни валути след появилата се 
информация, че повече от 10 души от администрацията на Тръмп са получили призовки във връзка с документи, свързани 
с Русия. 
Доларът поевтиня с 0.5% до 112.46 йени, достигайки до най-ниското си ниво от близо месец. 
Еврото поевтиня с 0.4% до 1.1815 долара, приближавайки се към едномесечния връх от 1.1862 долара, докоснат в сряда. 
Биткойнът достигна рекордните 7 997 долара, възстановявайки се бързо от 30-процентния си спад през миналата седмица. 
Цените на петрола отстъпиха от двегодишните си върхове, достигнати през миналата седмица, на фона на признаците, че 
предлагането от страна на САЩ нараства и може да подкопае усилията на ОПЕК за затягане на пазара. 
Цената на щатския лек суров петрол нарасна с 0.4% до 55.34 долара, но бележи понижение от 2.5% за седмицата. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняха до с 0.2% до 61.24 долара за барел. 


