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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Novini.bg 
 
√ 3/4 от фирмите ще дават бонуси за Коледа  
3-ма от 4-ма собственици на фирми са готови да раздадат бонуси на работниците и служителите си преди коледните и 
новогодишните празници, съобщава „Монитор“.  
„Имайки предвид сегашната ситуация на пазара на труда и добрата година, която се очертава като ръст на производството, 
продажбите и на БВП може да се очаква делът на фирмите, които ще раздадат бонуси да е по-високо от миналата 2016-та, 
когато той беше над половината“, прогнозира за „Монитор“ Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
 
Poligraff.net 
 
√ 3/4 от работодателите ще раздадат коледни бонуси тази година 
3/4 от българските работодатели планират да раздадат коледни бонуси тази година. Очаква се тези допълнителни средства 
да заместят станалото традиция през последните години теглене на “празнични” кредити, което губи своята популярност 
заради солени лихви. 
”Имайки предвид сегашната ситуация на пазара на трудаи добрата година, която се очертавакато ръст на производството, 
продажбите и на БВП може да се очаква делът на фирмите, които ще раздадат бонуси да е по-високо от миналата 2016-та, 
когато той беше над половината“, прогнозира  изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Добрин Иванов пред в-к “Монитор”. 
Въпреки очакванията за повече щедрост от страна на работодателите, все пак експертите очакват ръст на потребителските 
кредити в края на годината. Прогнозите са за масово теглене на суми от порядъка на 1000-2000 лева. 
Според предварителните изчисления, тази година българските домакинства ще изхарчат средно по около 230 лева за 
подаръци. Допълнителни средства ще бъдат необходими за организиране на празника - покупки, празнична вечеря, 
екскурзии и пътувания. 
 
Vevesti.bg 
 
√ 3-ма от 4-ма собственици на фирми са готови да раздадат коледни бонуси 
3-ма от 4-ма собственици на фирми са готови да раздадат бонуси на работниците и служителите си преди коледните и 
новогодишните празници, съобщава „Монитор“. 
„Имайки предвид сегашната ситуация на пазара на труда и добрата година, която се очертава като ръст на производството, 
продажбите и на БВП може да се очаква делът на фирмите, които ще раздадат бонуси да е по-високо от миналата 2016-та, 
когато той беше над половината“, прогнозира Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
 
Агенция „Блиц“ 
 
√ ¾ от фирмите плащат бонуси за Коледа 
3-ма от 4-ма собственици на фирми са готови да раздадат бонуси на работниците и служителите си преди коледните и 
новогодишните празници, съобщаша „Монитор“.  
„Имайки предвид сегашната ситуация на пазара на труда и добрата година, която се очертава като ръст на производството, 
продажбите и на БВП може да се очаква делът на фирмите, които ще раздадат бонуси да е по-високо от миналата 2016-та, 
когато той беше над половината“, прогнозира за „Монитор“ Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Средните лихви по всички заеми се понижиха през октомври 
Годишният процент на разходите на кредитите за потребление и жилищните заеми в левове минимално се увеличи  
През октомври всички нови договори, които банките сключиха с бизнеса и домакинствата в България, са с по-ниска лихва 
в сравнение със септември, показват предварителните данни на БНБ. Ликвидността на банките и слабото търсене на заеми 
продължава да понижава цената на заемния ресурс като трайна тенденция. Намеренията на кредитните институции да 
разхлабят кредитните си стандарти сваля още лихвените нива, коментират банкери. 
Най-голямо е месечното намаление при кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове – с 0,79 пр.п., като средната лихва 
на заемите към 31 октомври е 2,93% и това е най-ниската лихва при бизнес заемите. Година по-рано договорите за тях са 
се сключвали при 4,71%. 
Средният лихвен процент на заемите, договорени в евро, на месечна база пада с 0,59 пр. п. до 2,47%, а на годишна – с 4,29 
пр. п. 
 

Кредити за нефинансови предприятия 
 

 
 
 
 

Източник: БНБ 
 
През октомври 2017 г. средната лихва по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава на годишна база с 
0,79 пр.п. до 3,88%, а по тези, договорени в евро – с 1,57 пр.п. до 3,04%. 
За месец понижението при големите левови заеми е 0,32 пр.п., а при сключените в евро – с 0,37 пр. п. 
 

КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НОВ БИЗНЕС) 
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Средната лихва на всички заеми на домакинствата е по-ниска на месечна база, като най-голямо е намалението в новите 
договори при други кредити в евро – с 1,30 пр.п до 3,03%. На годишна база средният лихвен процент е по-нисък с 0,93 пр. 
п. 
 
                                

Кредити за домакинства 
 

 
 

Източник: БНБ 
 
В края на миналия месец средната лихва на заемите за потребление в левове спада на годишна база с 0,89 пр.п. до 8,06%, 
а по тези в евро – с 1,90 пр.п. до 4,56%. 
При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0,75 пр.п. до 3,87%, а по жилищните кредити в евро 
– с 1,04 пр.п. до 4,08%. 
През октомври средният лихвен процент по заемите за потребление на месечна база спада с 0,02 пр.п., а по тези в евро – 
с 0,39 пр.п. 
При жилищните кредити в левове той намалява с 0,01 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0,10 пр.п. 
Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички разходи при обслужването на заема, при заемите в левове 
за потребление и при жилищните кредити се увеличава през октомври на месечна база. Повишението е съответно 0,06 пр. 
до 10,40% и с 0,01 пр. п. до 4,31%. 
ГПР при заемите за потребление в евро за един месец намалява с 0,51 пр.п. до 5,24%. 
През октомври годишният процент на разходите по жилищните кредити в евро е по-нисък спрямо септември с 0,13 пр. п. 
и пада до 4,42%, като за година намалението е с 1,17 пр. п. 
 

КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС) 
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Budilnik.com 
 
√ Чуждестранните работници и българската икономика 
Българските индустриални предприятия ни казват, че ако имаха необходимия човешки ресурс, щяха да произвеждат 
повече 
Българската икономика изпрати третото тримесечие на 2017 г. с рекордно висока заетост, почти рекордно ниска 
безработица, нарастваща икономическа активност и невиждани от близо десетилетие темпове на увеличаване на средната 
работна заплата, пише в свой анализ икономистът Явор Алексиев от ИПИ. 
В условията на сравнително добър икономически растеж е напълно нормално очакванията за 2018 г. да са позитивни, но 
съществуват фактори, които могат да възпрепятстват икономиката да разгърне пълния си потенциал. Водещ сред тях е 
увеличаващият се недостиг на трудов ресурс. 
След успешния опит в сферата на летния туризъм, желание за облекчаване на условията на привличане на работници от 
чужбина беше заявено не само от асоциации в земеделието, но и от водещи работодателски организации, 
представляващи редица компании в преработващата промишленост. Последното не е изненадващо – според последните 
данни на Евростат относителният дял на индустриалните предприятия у нас, които посочват липсата на подходящи кадри 
като фактор, ограничаващ производството, достига рекордните 35% през третото тримесечие на 2017 г. 
Дори в годините преди кризата, когато безработицата беше по-ниска от отчетената през третото тримесечие на 2017 г., 
върховата стойност е едва 25%. Най-просто казано: българските индустриални предприятия ни казват, че ако имаха 
необходимия човешки ресурс, щяха да произвеждат повече (и щяха да изнасят повече), което означава, че икономиката 
ни в момента работи под своя пълен потенциал. 
Забавянето или отказването на постъпили поръчки поради недостиг на хора е проблем не само в краткосрочен, но и в 
дългосрочен план заради пропускането на възможности за търговски взаимоотношения с потенциално ключови 
контрагенти. Не трябва да забравяме, че както българските работници, така и българските предприятия имат достъп до 
чужди пазари. 
Това означава, че ограниченият капацитет оказва влияние както върху изпълнението на поръчки от чужбина, така и на 
такива от страната. Ако, например, българските текстилни предприятия не са в състояние да посрещнат голяма поръчка за 
ушиване на тениски, то дейността може спокойно да бъде прехвърлена към чуждестранна компания – срещу сходно 
качество и може би дори на по-ниска цена – по същия начин, по който чуждестранни IT компании прехвърлят дейности 
към България. 
Това оказва влияние не само по линия на нереализирани приходи за местните предприятия, но и по линия на по-малки 
приходи за бюджета. Наличността на трудов ресурс има значение и за чуждестранните инвестиции. Облекчаването на 
достъпа на граждани от страни извън ЕС до пазара на труда у нас може да доведе и до по-амбициозни проекти в страната 
ни, тъй като един от основните проблеми – недостигът на трудов ресурс ще бъде омекотен. 
За много хора тези проблеми може да звучат “абстрактни и дългосрочни”, но с всяко следващо тримесечие се убеждаваме, 
че негативните последици за икономиката всъщност вече са започнали да се реализират. Например, по всичко личи, че 
зимният сезон 2017/2018 също няма да мине без “подкрепления” от чужбина. 
Причината е, че както летният, така и зимният туризъм в България не успяват да привлекат или задържат насочилите се 
към по-високоплатени дестинации местни сезонни работници. Освен чисто икономически фактори като разликата в нивото 
на заплащане между отделните страни, фактор е и позиционирането на България като дестинация за евтин туризъм. 
Има и друг момент – в много региони на страната недостигът на кадри е подчертано демографски обусловен. Добър 
пример е Смолян – област с бързо застаряващо население, в която икономическата активност на населението на 15-64 
години достигна 74,1% през 2016 г. при средно 68,7% за страната. Всъщност активността е по-висока само в столицата 
(75,4%). Само в рамките на година заетостта там се повишава от 64,4% на 69,3% (към третото тримесечие на 2017 г.), като 
постепенно недостиг на кадри, освен в туризма, започва да се усеща и в други икономически дейности като строителството. 
Област Смолян е едновременно “изолирана” в териториално отношение заради релефа си и в същото време е в достатъчна 
близост до може би най-интензивно развиващия се икономически център в страната – Пловдив. Това намалява нейната 
способност да привлича кадри от съседните области, което поставя бизнеса в патова позиция. 
Няколко неща трябва да бъдат ясни: 
1) Вероятността пазарът на труда в България да бъде “залят” от чужда работна ръка дори при липса на каквито и да е 
ограничения за нейния достъп е минимална. Въпреки постепенното покачване на работните заплати в страната, те остават 
далеч от тези в редица алтернативни дестинации за чуждите работници. 
2) Разликата в нивото на заплащане между България и изпращащите работници страни (като Украйна, Молдова и 
Македония) не е достатъчно голяма, за да предизвика натиск върху ръста на възнагражденията на българските работници. 
Ние не сме нито Германия, нито Австрия или Великобритания, за да може публичната политика да става заложник на 
такива опасения. 
3) Ръстът на възнагражденията у нас ще продължи дори при намаляване на недостига на труд в икономиката. Българската 
преработваща промишленост в частност става все по-високотехнологична и постепенно се налага като част от вече 
установени вериги на предлагането (особено видимо в производството на части за автомобили и други превозни 
средства). 
По-високата добавена стойност на крайната продукция позволява и по-високи нива на заплащане. Ръстът на 
производителността (предвид все още много ниската база спрямо останалите страни в ЕС) също ще продължи да подкрепя 
повишението на трудовите доходи. 
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Отделно и цялостният процес на догонване (по-бърз от средния за ЕС ръст на икономиката) и подобряване на 
благосъстоянието в страната, който наблюдаваме от години подкрепя ръста на заплатите. 
Разбира се, в средносрочен и дългосрочен план преодоляването на дефицита на кадри, независимо от тяхната 
квалификация, би трябвало да се случва основно през образователната система, включително ученето през целия живот. 
Все пак, що се отнася до демографията, там процесите са много по-трудни за повлияване от публичните политики. 
Ситуацията у нас обаче, особено по линия на включването на ромите в работната сила, навява аналогии с често споменаван 
от Милтън Фрийдман епизод от развитието на пазара на труда в САЩ през 70-те и 80-те години на миналия век, при който: 
1) Държавната образователна система се проваля в задачата си да привлече, задържи и подготви кадри за нуждите на 
пазара на труда, като негативните ефекти са най-ясно видими за определена обществена група (в онзи период в САЩ 
чернокожите младежи, а у нас – ромите); 
2) Държавно наложеното ниво на минимално заплащане се оказва прекалено високо, за да могат работодателите да си 
позволят и цената, и риска законно да наемат лицата неразполагащи с необходимите умения; 
3) Провалените от държавното образование лица губят възможност да добият умения в практиката и “увисват” на 
държавни социални помощи, тотално изключени от социалния и икономическия живот в страната. 
Вариантите за решение на този проблем могат да бъдат няколко: 
1) Ограничава се вносът на работници от чужбина и се чака местната работна ръка да започне активно да търси работа 
и/или да повиши квалификацията си (не трябва за забравяме, че част от потенциалната местна работна ръка е на практика 
“издържана” от свои роднини в чужбина); 
2) Активно се търсят начини да се активизира и да се повиши квалификацията на местната работна ръка чрез съответните 
мерки на пазара на труда и промени в образованието; 
3) Освобождава се вносът на чужда работна ръка, с помощта на която местният бизнес запълва, доколкото и където може, 
дефицитите в предлагането на труд; 
4) Не правим нищо. 
Разбира се, ограничаването или освобождаването на вноса на работна ръка не изключва паралелното търсене на решения 
за активизиране на неактивните, както и за повишаване на квалификацията на свободната работна ръка. 
България може да е най-бедната страна в ЕС, но все пак е страна от ЕС и самото обстоятелство, че граждани от други страни 
имат желание да работят тук е показателно за напредъка ни в редица отношения, включително нивото на заплащане и 
условията на труд. При какви условия трябва да става това е обект на друг анализ. Очевидно е, обаче, че недостигът на 
работници важи за все повече икономически дейности и професии с продължаването на икономическия подем в страната.  
 
В. Сега 
 
√ По 500 хил. лв. на ден са плащанията по програма "Конкурентоспособност" 
Средно по 500 000 лв. на ден са плащанията на фирмите с одобрени проекти по програма "Иновации и 
конкурентоспособност", отчете вчера зам.-министърът на икономиката Александър Манолев. Средно всеки ден се 
подписват по почти два договора, съобщиха от Управляващия орган на програмата. Към момента "Иновации и 
конкурентоспособност" е сред отличниците - разплатените средства по нея вече са над 20% от общия й бюджет от над 2.4 
млрд. лв. 
От министерството отчетоха и изпълнението на новата програма "Инициатива за малките и средни предприятия", по която 
се отпускат нисколихвени кредити. За седемте месеца от началото й са сключени 1460 договора за 156 млн. евро. И до 
момента обаче в Информационната система за управление и наблюдение на еврофондовете парите по нея се водят за 
усвоени на 100%, което на практика изкривява цялата статистика за усвояемостта на парите от ЕС. 
 
В. Банкерь 
 
√ Най-големият индустриален съюз в Германия проучва пазара в България 
Представители на най-големия индустриален съюз в Германия ще бъдат на посещение през следващата година в България 
за проучване на възможностите за инвестиции и стартиране на нови проекти. Това бе договорено по време на среща на 
заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с изпълнителния директор нa Баварския регионален съюз на 
германските производители на машини и съоръжения  Елгар Щрауб. 
Съюзът на производителите на машини и съоръжения представлява над 3 200 предимно средни предприятия от 
индустрията на инвестиционните стоки, с което е най-големият индустриален съюз в Европа. Той представлява общите 
икономически, технически и научни интереси на машиностроенето, особено по отношение на национални и 
международни организации, институции и икономически кръгове. В сектора работят над 1 млн. души и с годишен оборот 
от 220 млрд. евро това е един от водещите отрасли в икономиката на Германия. 
Манолев каза, че към момента над 930 баварски фирми с общо 256 представителства и клонове развиват производствена 
и търговска дейност в България. Сред тях са както международно опериращи енергийни и технологични концерни, водещи 
автомобилни производители, банкови и застрахователни институции, така и много малки и средни фирми от различни 
сектори на икономиката. 
Една от водещите компании в областта на дигитализацията на автомобилната промишленост в Бавария – “Inthech”, имат 
интерес да разширят дейността си в Източна Европа. Това стана ясно по време на среща на зам.-министър Манолев с 
представители на ръководството на предприятието. Към момента те оперират в Румъния като клиентите им са редица 
водещи производители на автомобили. 
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Fakti.bg 
 
√ България и Кипър искат обща политика за справяне с предизвикателствата пред ЕС 
Президентите на двете страни изразяват допирни точки за енергетиката, миграцията и политиките за 
стимулиране на икономическия растеж в ЕС 
Двустранните отношения, регионалните проблеми на сигурността и стабилността, Западните Балкани, 
предизвикателствата пред Европейския съюз (ЕС) и предстоящото председателство на България бяха основните акценти в 
проведените в Никозия разговори между президентите на България и Кипър Румен Радев и Никос Анастасиадис, предава 
БНР. Българският държавен глава е на официално посещение в страната по покана на кипърския си колега. 
Отношенията между България и Кипър са на отлично ниво и днешната среща дава възможност за задълбочаване на 
сътрудничеството в редица сектори като енергетика, търговия, образование, култура, подчерта в изявлението си след 
официалните разговори Никос Анастасиадис. 
Кипърският президент изрази пълната подкрепа на неговата страна за европейското председателство на България. 
Кипър подкрепя политиката на България по отношение на Западните Балкани като един от приоритетите на европейското 
председателство и вижда членството на страните от региона като възможност за разширяване на регионалното 
сътрудничество, посочи Никос Анастасиадис. Той изрази задоволство от едно бъдещо членство на Сърбия и Черна гора в 
ЕС. 
Кипър и България споделят обща позиция и по важни европейски теми от взаимен интерес като насърчаване на 
конкурентоспособността и утвърждаването на кохезията като ключов фактор за развитие на блока, отбеляза българският 
президент Румен Радев. Той изтъкна, че България има решаваща роля в Югоизточна Европа и заедно с предприетите от 
Кипър инициативи в Източното Средиземноморие двете страни могат да играят важна роля за мира, стабилността и 
сигурността. 
Двамата президенти се обявиха и за обща европейска политика за справяне с предизвикателствата пред ЕС като Brexit, 
имигрантската вълна и икономическата криза. Двете държави ще продължат редовните си политически срещи и диалог за 
координация на общите си действия рамките на съюза, договориха се Румен Радев и Никос Анастасиадис. Българският 
президент отправи покана към кипърския държавен глава да посети България по време на нейното европейско 
председателство. 
Българският президент призова за нови мерки в подкрепа на бизнеса, които да насърчат двустранния икономически 
обмен, който през 2015 г. достига 200 млн. лева., допълват от пресслужбата на държавния глава. 
По време на посещението на президента в Кипър между двете страни бяха подписани Меморандум за сътрудничество в 
областта на корабоплаването и тригодишна Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката 
за периода 2018-2021 г. от заместник-министъра на външните работи на България Емилия Кралева и министъра на 
земеделието, развитието на селските райони и околната среда Никос Кугиялис. 
 
Dnes.bg 
 
√ Предупреждение от Брюксел: В България се надува нов имотен балон 
Страната ни е с тревожно надценен пазар на имоти 
Брюксел ни предупреди, че България е сред европейските страни с тревожно надценен пазар на недвижимите имоти и 
нищо чудно отново да гръмне имотен балон. 
Цените на жилищата у нас растат с едни от най-ускорените темпове през последните две години в Европа, което е 
обезпокоително на фона на високата задлъжнялост на бизнеса и домакинствата. Това предупреждава Европейската 
комисия в последния си доклад за страните с прекомерни макроикономически дисбаланси, пише "Сега". 
За зараждането на нов имотен балон неотдавна алармираха и наши експерти.  
По данни на Евростат през втората половина на 2016 г. цените на жилищата са скочили с 12%, а през първото и второто 
тримесечие на тази година - с по над 8%. Подобни двуцифрени ръстове бяха отчетени преди 10 години, след което се 
стигна до срива на имотния пазар от 2008 - 2009 г. 
Тенденцията на поскъпване на жилищата е най-отчетлива в София, но се наблюдава още в Пловдив, Бургас, Варна.  
В столицата средното ниво е около 1000 евро на квадратен метър, а в центъра и някои южни квартали цените достигат 
1500 - 3000 евро. Дори и за нови проекти, които са на фаза изкоп, вече има оферти за 1000 - 1500 евро на квадратен метър 
в определени райони. 
Такива цени са изключително рискови, защото се прекрачва разумният срок за изплащане на инвестицията, казват 
финансисти. А информацията за голям брой сделки и в същото време голям брой празни жилища показва, че много имоти 
се купуват именно с инвестиционна цел - за отдаване под наем или последваща продажба.  
Причината за това поведение са рекордно ниските лихви по новоотпуснатите ипотечни кредити, които вече достигат 
средно 4.2 - 4.5%. В същото време заради почти нулевите лихви по депозитите и ускоряването на инфлацията е логично 
закупуването на жилище да се смята за защита на спестяванията.  
Експерти в бранша прогнозират цените на имотния пазар да достигнат равновесие до година-две. Това важи и за цените 
на офис площите, които в момента вървят нагоре заради огромното търсене от компаниите за изнесени бизнес услуги.  
Според строителни компании обаче вероятността при такива високи цени проекти на зелено да не могат да бъдат 
реализирани става все по-голяма. Това от своя страна поражда опасност от нов взрив на междуфирмена задлъжнялост. 
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Именно високата задлъжнялост на частния сектор е посочена като тревожен симптом и в доклада на Еврокомисията. Делът 
на необслужваните заеми на бизнеса остава значителен, смятат експертите на Брюксел. 
България попадна в най-тежката група на негативната класация за икономически дисбаланси през 2015 г. заради кризата 
с КТБ. Страната ни ще остане под зорко наблюдение и през 2018 г., съобщи ЕК.  
Докладът припомня, че през февруари 2017 г. Еврокомисията е констатирала, че в България нормалното функциониране 
на икономиката е затруднено най-вече заради множество нерешени проблеми във финансовия сектор, високата 
междуфирмена задлъжнялост и проблемите на пазара на труда. Сега експертите смятат, че има подобрение при някои 
показатели, но финансовият сектор продължава да бъде проблемен и трябва да остане под наблюдение. Тревогите са 
около все още слабото му управление, качеството на активите и надзора. 
 
News.bg 
 
√ България е домакин през 2018 на 7-та среща на държавите от ЦИЕ и Китай 
България ще бъде домакин на Седмата среща на държавните и правителствени ръководители на страните от Централна и 
Източна Европа и Китай през 2018 г. Такава договореност е постигната по време на пленарните разговори в рамките на 
Срещата на държавните и правителствени ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай, която се 
провежда в Будапеща. 
Признателен съм на премиера Ли Къцян, на министър-председателя Виктор Орбан, на всеки един от моите колеги за 
подкрепата им България да бъде домакин на следващата среща на върха по инициативата "16+1", каза премиерът Бойко 
Борисов. Той посочи, че годината, която започва, е знаменателна за страната ни предвид и първото Българско 
председателство на Съвета на Европейския съюз. 
"Високата степен на мобилизация и мотивираност на правителството, произтичащи от организацията на 
Председателството, ще допринесат и за подготовката и обезпечаването на едно успешно домакинство на Седмата среща 
на върха "16+1" в София", смята Борисов. 
Той припомня, че през 2018 г. България ще бъде домакин и на друга ключова проява в рамките на "16+1" - срещата в 
Пловдив на местните лидери. Важни събития ще бъдат организирани и по линия на Центъра за насърчаване на 
сътрудничеството между страните от ЦИЕ и Китай в селското стопанство в София. 

 
БНТ 
 
√ България и Турция възстановяват търговията на животни 
След 5 години прекъсване България и Турция ще възобновят търговията с животни помежду си. Турска делегация, начело 
с министъра на земеделието, е у нас за един от най-мащабните агро-бизнес форуми между двете страни. В него повече от 
500 представители на бранша обсъждат обмена на стоки. 
Още от догодина първото разрешение за търговия с Турция ще бъде за дребен рогат добитък, а в последствие и за едър. 
Това съобщи земеделският министър Румен Порожанов и допълни, че в момента 90 на сто от пречките са решени. 
Румен Порожанов - министър на земеделието, храните и горите: Разбира се, е много важно този процес да бъде в едни 
абсолютно прозрачни рамки, но от друга страна контролиран така, че да не се компрометира още в самото начало от 
гледна точка на цени и качество на продукцията, обект на търговия. 
И турският земеделски министър Факъбаба изрази надежда скоро България и Турция да бъдат партньори в 
животновъдството. 
Ахмет Ешреф Факъбаба - министър на храните, земеделието и животновъдството на Турция: Много турски фирми в сферата 
на животновъдството гледат към България. Целта ни е една - да търгуваме помежду си. И е много ясно, че когато една 
търсена стока е налична и тя е в съседната страна, да предпочетем да я вземем оттам. 
Българските животновъди са силно заинтересовани от износа на животни в Турция, тъй като там изкупните цени са доста 
по-високи. Например живите телета там се изкупуват за около 8-9 лв. за кг, а у нас цената е 2,50 лв.  
Преди да започне търговията с Турция обаче трябва да се договорят определени ветеринарни изисквания за животните 
между двете Агенции за безопасност на храните. Освен това ЕС ни налага някои търговски ограничения - мита и квоти за 
внос на месо и за да отпаднат те, България трябва да попадне в преференциални или свободни квоти, с които Турция 
разполага за търговия с ЕС - уточниха от земеделското министерство. 
 
В. Дума 
 
√ С 3,6% поскъпнаха производствените цени в селското стопанство 
Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3,6% спрямо 
същото тримесечие на 2016 година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Индексът на цените на 
продукцията от растениевъдството се увеличава с 2,3%, а на продукцията от животновъдството - с 10,9%. Спрямо 
предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 1,9%, като намалението в 
растениевъдството е с 3,4%, а в животновъдството е отчетено увеличение с 6,8%. 
Най-голямо повишение е отчетено в цените на картофите - с 15,2%, доматите от открити площи - с 28,1%, марулите - с 13,1% 
и лавандулата - с 42,1 на сто. В животновъдството най-голямо увеличение има при едрия рогат добитък - с 9,2%, овцете - с 
5,7%, козите - с 11,7%, и домашните птици - с 16,3%. При продуктите от животински произход поскъпването е при кравето 
мляко - със 17,3%, кокошите яйца за консумация - с 24,7 на сто. 
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През третото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на 2016 г. се увеличават цените на електроенергията и 
горивата - с 1,3%. 
 
Капитал  
 
√ Графика на деня: Информационните услуги са най-бързо растящите през третото тримесечие 
С почти 35% ръст през през третото тримесечие на 2017 г. на годишна база информационните услуги са най-динамично 
растящите за периода. Подобно е увеличението и при дейности по наемане и предоставяне на работна сила (32%). Данните 
на НСИ показват, че с много добри годишни темпове се развиват и административните офис дейности, дейностите, 
свързани с областта на информационните технологии, пощенските и куриерските услуги, складирането и обработка на 
товари, радио- и телевизионната дейност. По-съществен спад се наблюдава пък при водния транспорт, който се свива с 
близо една четвърт. Общият календарно изгладен индекс на оборота в услугите е по-висок в сравнение с третото 
тримесечие на 2016 г. 

 
 

 
 
 
Financebg.com 
 
√ Цената на биткойна достигна 9500 долара 
Цената на дигиталната валута биткойн за пръв път мина границата от 9 хил. долара за брой и то само шест дни, след като 
достигна 8 хил. долара. Така криптовалутата постигна ръст от над 850% от началото на годината досега. 
Цената на най-голямата криптираща валута по пазарна стойност се увеличава, тъй като тя получава по-голямо внимание 
въпреки предупрежденията за балон. Всичките финансови експерти – от директорите на Wall Street до рисковите 
капиталисти, претеглят много внимателно изказванията си и мислите си за цифровата валута, а някои са по-скептични от 
останалите, коментира Bloomberg. 
Не само рискови инвеститори обаче обръщат внимание на най-популярната криптовалута. През последните 12 месеца 
броят на акаунтите в търговската борса Coinbase се увеличава до 13 млн., което представлява утрояване. 
Цената на биткойна се изкачи на рекордното ниво от 9 518 долара преди някои инвеститори да започнат да прибират част 
от печалбата, показва комбинираното ценообразуване на Bloomberg, информира investor.bg. 
В пореден ход отвъд традиционното инвестиране CME Group Inc. обяви, че планира да започне да предлага фючърсни 
договори за биткойн, като може да ги пусне на пазара през декември. 
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Общата пазарна капитализация на цифровите валути сега е над 290 млрд. долара, показва статистика на уебсайта 
Coinmarketcap.com. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции отстъпиха от 10-годишните върхове 
Цените на акциите в Азия отстъпиха от десетгодишните си върхове, записвайки понижения във втора поредна сесия, 
докато щатският долар се търгуваше почти без изменения преди важното гласуване на данъчната реформа в Сената. 
Инвеститорското доверие в Китай беше повлияно от нарастващите лихви, след като Пекин се намеси с мерки срещу 
сенчестото банкиране и други рискови форми на финансиране. По-високите лихви заплашват да свият корпоративните 
печалби. 
Основният китайски борсов индекс CSI300 скача с 22% през 2017  г., като ръстът е концентриран в няколко акции с голяма 
тежест в него. Индексът губи 0.3% днес, докато понижението при шанхайския SSE Composite е от 0.2%. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI отчита понижение от 0.3% от достигнатия миналата седмица връх от 570.21 
пункта. Индексът е на път да завърши ноември на положителна територия, след като почти през цялата година бе във 
възходящ тренд и отчете месечен спад само веднъж. 
Основният австралийски индекс остава без промяна, докато японският Nikkei 225 добави 0.2%. 
Индексите на Уолстрийт записаха разнопосочни представяния вчера, като S&P 500 отчете леко понижение, Nasdaq изгуби 
0.1%, а Dow Jones добави 0.1%. 
Доларът бележи лек спад спрямо йената при ниво от 111.27 и се намира близо до достигнатото наскоро 2.5-годишно дъно, 
тъй като биковете се опасяват от евентуални забавяния в данъчната реформа. 
Еврото бе стабилно на ниво от 1.1898 долара, близо до двумесечен връх. 
Вчера доларът получи краткосрочен импулс, след като президентът Доналд Тръмп написа в Twitter, че проектозаконът за 
данъците “се получава много добре”. 
Съобщението дойде след среща със законодатели републиканци преди ключовото гласуване в Сената, което може да бъде 
насрочено още за четвъртък. 
Отделно, банковата комисия към Сената днес ще има заседание за потвърждаване на номинацията на Джером Пауъл за 
председател на Федералния резерв. Ако номинацията бъде потвърдена, Пауъл ще трябва да балансира затягането на 
паричната политика с все още слабия ръст на заплащането и ниската инфлация. 
Пазарът на облигации се опасява, че Фед ще вдигне лихвите прекалено много, като така ще остави инфлацията прекалено 
ниска и в крайна сметка ще забави ръста на икономиката. 
На суровинните пазари щатският лек суров петрол поевтинява с 29 цента, до 57.82 долара за барел, след като вчера цената 
се понижи с повече от долар. Петролът от сорта брент губи 13 цента, до 63.71 долара за барел, но се търгува недалече от 
близо 2.5-годишния връх от 64.65 долара, докоснат по-рано през месеца. 
Спот цената на златото записа лек спад до 1 293.30 за тройунция. 
 


