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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
ТВ Европа 
 
√ Ще продължат ли да растат заплатите и през 2018-а? 
2017-та година като цяло беше успешна за бизнеса, а ръстът на БВП достигна близо 4%, отчете в студиото на „Европа 
сутрин“ председателят на АИКБ Васил Велев. Увеличението е два пъти по-голямо спрямо ръста на БВП за еврозоната, който 
е около 2% 
Българската икономика става все по-отворена към международните пазари. Това показва и драстичното увеличение на 
износа ни с 12%. 
Очакванията на бизнеса и за следващата година са оптимистични. За 2018-та Велев прогнозира ръст между 8 и 11% на 
средната работна заплата в реалния сектор. 
Като основен проблем пред бизнеса продължава да стои недостигът на квалифицирана работна ръка. Велев уточни, че са 
предприети конкретни стъпки в намиране на решение като облекчаване на процедурата по издаване на „синя карта“, 
позволяваща наемане на висококвалифициарани кадри от чужбина. Предстои и подписване на двустранни спогодби за 
внос на кадри от Украйна, Армения и Молдова. 
Повече информация може да видите във видеото. 
 
Vevesti.bg 
 
√ Бизнесът прогнозира 8 – 11% ръст на средната заплата за 2018 г. 
2017 г. като цяло беше успешна за бизнеса, а ръстът на БВП достигна близо 4%, отчете в интервю за „Европа сутрин“ по тв 
Европа председателят на АИКБ Васил Велев. Увеличението е два пъти по-голямо спрямо ръста на БВП за еврозоната, който 
е около 2% 
Българската икономика става все по-отворена към международните пазари. Това показва и драстичното увеличение на 
износа ни с 12%. 
Очакванията на бизнеса и за следващата година са оптимистични. За 2018-та Велев прогнозира ръст между 8 и 11% на 
средната работна заплата в реалния сектор. 
Като основен проблем пред бизнеса продължава да стои недостигът на квалифицирана работна ръка. Велев уточни, че са 
предприети конкретни стъпки в намиране на решение като облекчаване на процедурата по издаване на „синя карта“, 
позволяваща наемане на висококвалифициарани кадри от чужбина. Предстои и подписване на двустранни спогодби за 
внос на кадри от Украйна, Армения и Молдова. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Разбирането, че България не е привлекателна за работа, е остаряло 
Васил Велев, председател на АИКБ, Светът е бизнес, 05.12.2017 
Разбирането, че България не е привлекателна дестинация за работа, за внос на човешки ресурси, е остаряло. Това заяви 
пред Ивайло Лаков в „Светът е бизнес“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„Имаме по 40 кандидати за една позиция за инженер в средно машиностроително предприятие. Това са хора от чужбина, 
в частния случай от Украйна“, добави той. 
„Подобна е ситуацията с Молдова и Виетнам“, изтъкна гостът в студиото. 
Велев припомни думите си, изречени в интервю преди няколко седмици – че България трябва да внесе 500 хил. работници 
от чужбина. 
„Това следва не само от отрицателната миграция, която напоследък, между другото, намалява – 4 000 е разликата между 
заминаващите и пристигащите в България, но и от отрицателните демографски тенденции. За всеки 100 човека, излизащи 
в пенсия, на пазара на труда влизат едва 63". 
С приоритет, посочи председателят на АИКБ, следва да бъдат приемани чужди граждани, имащи български произход и 
самосъзнание, каквито има много в Молдова и Украйна. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8hwTRN0BNNk
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Виа Понтика 
 
√ Асоциацията на работодателските организации с остра декларация срещу ревизия на приватизацията 
Асоциацията на работодателските организации излезе с остра декларация срещу намерението на управляващата коалиция 
за ревизия на приватизационните сделки от 1992 г. насам. Депутати от ГЕРБ и "Обединените патриоти" обявиха наскоро, 
че обсъждат промени в конституцията и Наказателния кодекс, с които да се премахне давностният срок за престъпления, 
извършени в хода на раздържавяване у нас. 
Обикновено такива дискусии се подхващат в навечерието на парламентарни избори и затова сме изненадани, че точно 
сега общественото мнение се възбужда с една многократно използвана до изхабяване тема", недоволстват 
работодателите. И изразяват разочарованието си от подобно "популистко говорене" от страна на политици, които се 
идентифицират като "десни". 
Според асоциацията, в която влизат 4 от 5-те признати на национално ниво работодателски организации - АИКБ, БСК, КРИБ 
и БТПП, предлаганата промяна няма да доведе до някакви забележими и реални резултати. Първо, защото част от 
сделките, дори и да са укорими от морална гледна точка, са правени при спазване на съществуващата нормативна база и 
са законни. 
"Можем само да съжаляваме за несъвършенствата на нормативната база, които позволиха да се извършат сделки, 
неприемливи от гледна точка на обичайното разбиране за почтеност. Моралното им осъждане е направено, но то не води 
до каквито и да е правни последици. Довело е до последици на парламентарните избори", се посочва в декларацията на 
работодателите. 
Бизнесът предупреждава, че опитите да се демонизира приватизацията са сигнал за инвеститорите, че частната 
собственост в България не е гарантирана и не се защитава в достатъчна степен. Подобна "ревизия на прехода" може да 
предизвика масирано образуване на наказателни производства по десетки хиляди сделки. Това пък ще рефлектира в 
образуването на безброй производства по отнемане на "незаконно придобито имущество" и потоп от наказателни и 
граждански дела без смисъл. В крайна сметка подобно начинание може да причини "неизброими и тежки имуществени 
последици, които в крайна сметка ще бъдат платени от данъкоплатците", прогнозират работодателите. 
Те призовават политическите сили за стабилност. "Народните представители, вместо да пилеят обществена енергия, сили 
и време за безсмислен популизъм, трябва да се съсредоточат върху истинския дневен ред на законодателния процес", се 
казва в декларацията. 
Според бизнеса премахването на давностния срок за престъпления, извършени в хода на раздържавяване у нас, е 
противоконституционно, защото се нарушава принципът на правовата държава - за определен вид престъпления се 
заличава с обратна сила ефектът от законово съществувала изтекла давност.  
Подобен подход е още повече недопустим, защото се прави поради причина, че държавата не е изпълнила законовото си 
задължение за контрол и наказание в законово предвидения давностен срок, се казва в декларацията. 
Този подход е порочен, тъй като отваря възможности за нови конституционни допълнения по отношение на всички 
престъпления, за които в давностния срок държавата бездейства. Такива конституционни промени ще демотивират 
държавните органи да изпълняват надлежно и в срок своите задължения по отношение на престъпленията. Наказателното 
преследване в давностния срок е от изключително важно значение, защото то гарантира във висока степен сигурност при 
установяване на престъпленията, респективно - тяхното наказателно преследване, пише в заключение на декларацията на 
работодателите. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
News.bg 
 
√ БВП възлиза на близо 27 000 млн. лв. за юли, август и септември 
Данни на Националния статистически институт показват, че през третото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт 
(БВП) възлиза на 26 990 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 800 млн., като на човек от 
населението се падат 1 948 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.9% на БВП през третото тримесечие на 
2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.9% спрямо второто тримесечие на 2017 година. 
Брутната добавена стойност, създадена от отраслите на националната икономика, през третото тримесечие на 2017 г. 
възлиза на 23 288 млн. лв. по текущи цени. 
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През третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява 
равнището си с 0.6 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7.3%. При индустриалния 
сектор намалява дяла си в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта до 28.5%. 
При сферата на услугите относителният дял на добавената стойност, се увеличава с 1% до ниво от 64.2%. 
За крайното потребление през третото тримесечие на 2017 г. се изразходват 68.7% от произведения БВП. Инвестициите 
(бруто образуване в основен капитал) формират 18.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги 
е положително. 
През третото тримесечие на 2017 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.9% според сезонно изгладените 
данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.7%. По предварителни данни за третото тримесечие на 
2017 г. крайното потребление нараства с 0.9%, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0.4% спрямо 
предходното тримесечие. 
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През третото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се 
увеличава с 4.0%. Регистриран е растеж при Финансови и застрахователни дейности - 6.1%, Операции с недвижими имоти 
- 6.0%, Строителство - 5.2%. 
По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически 
растеж имат индивидуалното потребление на домакинствата - с ръст от 4.9%, индивидуалното потребление на 
нетърговските организации, обслужващи домакинствата - с 6.7%, и бруто образуването на основен капитал - с ръст от 4.3%. 
Износът на стоки и услуги се увеличава с 4.1%, а вносът на стоки и услуги - с 5.1%. 
 
Investor.bg 
 
√ 10 хил. безработни ще бъдат наети по програма „Работа“ през 2018 г. 
Освен трайно безработни в нея ще се включат икономически неактивни и демотивирани хора 
Близо 10 хиляди безработни се очаква да бъдат наети по програма „Работа“ през 2018 г. Това съобщи министърът на труда 
и социалната политика Бисер Петков в Монтана след работна среща с кметове и работодатели, участващи в пилотното 
изпълнение на програмата през тази година. 
Догодина програмата ще е с национален обхват и ще се прилага в 196 общини, в които безработицата е над средната за 
страната. Бюджетът й ще е 80 млн. лв., които ще се осигурят по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
уточняват от пресцентъра на социалното министерство. 
Програма „Работа“ стартира на 1 септември в 14 общини от областите Видин, Враца и Монтана с финансиране от бюджета 
на Министерството на труда и социалната политика. Към 31 октомври по нея са разкрити 1139 работни места. От тях 1004 
са в публичния сектор, а 135 – в частния сектор. Тези хора ще могат да продължат да работят по програмата и през 2018 г. 
Догодина обхватът на програма „Работа“ ще се разшири. Освен трайно безработни в нея ще се включат икономически 
неактивни и демотивирани хора. Те ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за 
период до 12 месеца. През това време ще получават възнаграждение равно на минималната заплата. Предвижда се на 
всеки 10 наети да има наставник, чиято заплата ще е с 50% по-висока от минималната. 
Заетостта ще се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара 
на труда и след края на финансирането на програмата, обясни министърът. 
Голямата ни цел е да осигурим устойчива заетост на назначените безработни. По този начин ще се гарантира, че немалкият 
ресурс, който държавата заделя за финансирането на програма „Работа“, ще се използва ефективно и ефикасно, добави 
Петков. 
 
√ ББР разширява операциите си, ще финансира проектни инвестиции 
При отпускането на заем с размер над 5% от собствения капитал на държавната банка ще се иска разрешение от 
надзорния съвет 
Българската банка за развитие (ББР) ще разшири портфейла си от финансови инструменти чрез участие във финансирането 
на публични и публично-частни инфраструктурни проекти с национално и регионално значение. 
Това става възможно след като Българската народна банка (БНБ) одобри промените в устава на държавната банка, които 
са приети с единодушие от общото събрание на акционерите (Министерството на икономиката и Банка ДСК) на 13 ноември 
2017 г., съобщават от ББР. 
С измененията, вписани в Търговския регистър вчера, се внася яснота в редица тълкувания, които ръководят кредитната 
дейност на банката, като ѝ позволяват да развие нови посоки на работа, следвайки модела на европейските банки за 
развитие, допълва се в съобщението на банката. 
Увеличават се и възможностите за по-мащабно он-лендинг финансиране, с което ще бъде създадена още по-подходяща 
среда за развитието на малките и средни предприятия – основна цел, заложена в Закона за ББР. Занапред ще бъдат 
прилагани директно изискванията за кредитната дейност по Регламент 575/201З/ЕС, които са валидни за всички банки в 
Република България и в ЕС. 
Промените отразяват европейската практика и лимити за банково кредитиране, както и приоритетите, заложени в 
Стратегията за дейността на ББР, която беше приета от Министерския съвет през юли 2017 г. 
Като публична финансова институция мисията на банката е да подпомага растежа и развитието на малкия и средния бизнес 
в страната, както и да мобилизира публичен и частен ресурс за инвестиции в приоритетни за страната отрасли. 
Държавната банка ще продължи да подобрява достъпа до финансиране чрез нови програми за подпомагане на 
енергийната ефективност, земеделските стопанства, ескпортно-ориентираните и стартиращите компании, уверяват от 
финансовата институция, ръководена от Стоян Мавродиев. 
Новост при финансирането е въвеждането на праг, при който се изисква разрешение на надзорния съвет за одобряване на 
експозиции, надхвърлящи 5% от собствения капитал на банката. Целта на промяната е да се създаде по-добър контрол в 
кредитната дейност, както и ясно да се разграничат контролните функции на надзорния съвет. 
За първи път в устав на българска банка се въвежда и дефиниция за свързани с политически партии лица в изпълнение на 
надзорните препоръки на БНБ. С промените се създава висок стандарт за прозрачност в работата на банката и се изключва 
възможността за отпускане на кредитни експозиции на лица и организации в пряка връзка с политически партии, допълва 
се в съобщението. 
Документът регламентира ролята на главния изпълнителен директор, която и до този момент фигурира във вътрешните 
правила за дейността на ББР и е утвърдена практика сред всички водещи български и международни банки, както и сред 
международните финансови институции. 
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Без промяна остава начинът на вземане на решения и представителството на банката от двама изпълнителни директори 
едновременно, задължителни както в българското, така и в европейското търговско законодателство.  
 
В. Стандарт 
 
√ Министерство на икономиката обяви: 1 милиард за бизнеса догодина 
Близо 1 милиард лева ще получат българските фирми догодина през финансовия ресурс на Министерството на 
икономиката. 
Това съобщи заместник-министърът Лъчезар Борисов, който бе участник в 20-тата дискусия "Да, на българската 
икономика!". 
Форумът се проведе в Стара Загора вчера. Този милиард ще бъде грантова схема предимно за малкия и среден бизнес по 
програма "Конкурентноспособност и иновации". 
Целта е и младите хора да започнат бизнес и да останат в България. 
Около 100 милиона лена ще бъдат разпределени към стартиращи предприятия чрез Фонда за ускоряване и развитие, 
обясни Борисов. 
Това ще е първият програмен проект по линия на Фонда на фондовете. 
Още 200 милиона ще бъдат отпуснати от други фондове, които ще заработят догодина. 350 млн. лв. пък ще получат малките 
и средни фирми по Плана "Юнкер", като парите ще бъдат управлявани от Българската банка за развитие. 
Останалите пари са отново по голямата оперативна програма. 
 
В. Дума 
 
√ Спад от 13,4% в износа на ток на годишна база 
Спад от 13,4 на сто в износа ни на електроенергия за януари-ноември, в сравнение със същия период на миналата година 
отчитат от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), съобщиха от дружеството. 
Потреблението на ток у нас към края на ноември се увеличава с 4,2% на годишна база до 36,3 млн. мегаватчаса, а 
производството е 41,4 млн. мегаватчаса, което е увеличение от 1,63% спрямо януари- ноември 2016 година. Според 
данните на ЕСО основната част от произведената електроенергия се реализира на вътрешния пазар, а износът е за малко 
повече от 5,1 милиона мегаватчаса, което е намаление от 13,4% на годишна база.  
От данните на ЕСО е видно още, че основната част от произведената електроенергия се дължи на базовите централи. 
Тяхното производство се увеличава с почти 5% до 35,4 млн. мегаватчаса. Водните централи обаче намаляват своето 
производство - към края на ноември то достига до 3,1 млн. мегаватчаса, което е намаление от 27 на сто. Производството 
на електроенергия от фотоволтаици бележи повишение с 3,3%, а от биомаса - с 62,29 на сто. 
Преди дни беше публикуван доклад на Entso-E, организацията, която обединява операторите на преносни мрежи в Европа, 
за готовността за зимния сезон на Стария континент. Анализите на експертите показаха, че съоръженията в България са 
готови за студените месеци. Страната ни е ограничила работата на ВЕЦ-овете през сухите летни месеци и така е съхранила 
ресурс за зимата. 
 
В. Банкерь 
 
√ Стартиращи предприятия ще получат до 200 хил. лв. безвъзмездна помощ 
Министерство на икономиката ще подпомогне млади предприемачи, като им даде възможност да кандидатстват с проекти 
за собствен бизнес по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. До края на декември ще бъде обявен 
прием на проекти за стартиращи предприятия, за който са осигурени над 67 млн. лв., с които ще бъдат финансирани близо 
400 новорегистрирани компании с до 200 хил. лв. безвъзмездна помощ. Това стана ясно от думите на съветника на 
икономическия министър Любомир Ганчев по време на тържествена церемония в УНСС за връчване на дипломите на 
абсолвенти по специалност „Предприемачество“. 
В приветствието си към завършващите Ганчев сподели, че на студентите е осигурен летящ старт, тъй като университетът ги 
е подготвил да станат предприемачи, а държавата в лицето на Министерство на икономиката, им предоставя възможност 
за развитие. 
Ганчев информира, че визията на министър Караниколов е с тези средства да се създадат устойчиви нови компании в 
сектори, които са двигатели на българската икономика и такива, които биха отговорили на европейските и регионални 
предизвикателства. 
С безвъзмездната помощ, Министерство на икономиката може да подпомогне всеки млад човек с новаторски идеи и ясно 
обособена визия за развитие. Предимство ще бъде дадено на проекти на младежи под 29 години, като фокус се поставя и 
върху женското предприемачество. 
Съветникът на министъра на икономиката изрази увереност, че студентите ще се справят с предстоящите административни 
и финансови предизвикателства, а укрепването и развитието на българската икономика предстои и изисква техния 
потенциал. 
Дипломирането на абсолвентите съвпадна с 10-годишнината от създаването на специалност „Предприемачество“, както и 
20 години от създаването на Института по предприемачество при УНСС. Събитието бе ръководено от проф. д.ик.н. Кирил 
Тодоров, който е основател на специалността и катедрата „Предприемачество“ и директор на Института по 
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предприемачество при УНСС, вицепрезидент на Европейския съвет по малък бизнес и предприемачество, както и 
председател на УС на Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството. 
 
Kaпитал 
 
√ Държавата продаде ДЦК за 80 млн. лв. при висок интерес и ниска лихва 
Това е последната емисия за годината, като така общият обем достига почти 790 млн. лв. 
Правителството за пореден и последен път за тази година успя да се финансира евтино и при висок инвеститорски интерес. 
Това става ясно от публикуваните резултати от проведения в понеделник аукцион. Министерството на финансите 
преотвори емисия 7.5-годишни ДЦК, като продадените облигации са за 80 млн. лв., която беше пусната в обращение през 
септември тази година. Така обемът на емисията достига 250 млн. лв., а средната доходност отбелязва нов рекорд за този 
матуритет - 0.36%. За сравнение, по време на предходния аукцион през октомври числото беше 0.42%. 
През тази година България не е излизала на международните пазари на дълг. Страната обаче продължава да се финансира 
изключително изгодно на вътрешния пазар, а през ноември за първи път постигна и отрицателна доходност на първичния 
пазар. 
Интересът леко намалява 
Министерството на финансите емитира за трети път тази година облигации със срок 7 години и 6 месеца за 80 млн. лв., в 
резултат на което общият обем на емисията достига 250 млн. лв. Интересът на инвеститорите беше голям - подадените 
поръчки са за 138 млн. лв., като 26 млн. лв. от тях са несъстезателни. Така коефициентът на покритие се равнява на 1.73, 
което е понижение спрямо числото от предходния аукцион на този матуритет - 2.21. 
Лихвата по държавните облигации е фиксирана на 0.8% годишно, а средната цена, постигната от аукциона, е 102.7 лв. за 
100 лв. номинал. Така се определя и доходността - като функция от цената и лихвата. Колкото по-висока е цената за 100 лв. 
номинал, толкова доходността е по-ниска и съответно по-изгодна за емитента (държавата). И обратно – по-ниска цена 
означава по-висока доходност за инвеститорите и повече разходи за бюджета. На фона на почти нулевите лихви и 
отрицателните по свръхрезервите на банките в БНБ обаче 0.4% може да се определят като добра доходност. 
Спредът спрямо германските федерални облигации в този матуритетен сегмент остава непроменен спрямо предходния 
аукцион - 37 базисни пункта. В сравнение с първоначалната емисия обаче България се е приближила до бенчмарка на 
пазара - през септември спредът беше 63 базисни пункта. 
Банките закупиха най-много 
Най-голям интерес към облигациите имаха банките, които придобиха малко над половината от емитираните ценни книжа. 
Пенсионните и гаранционните фондове са закупили съответно 26.06% и 21.3%, съобщи Министерството на финансите. 
Традиционно инвеститори, банки и застрахователи предпочитат по-къси облигации, докато пенсионните и гаранционните 
фондове търсят дългосрочни ценни книжа. За сравнение, когато през юли правителството последно пласира 10.5-годишни 
ДЦК, най-голям интерес към емисията имаше именно от страна на пенсионни и гаранционни фондове, докато банките 
придобиха под 1% от количеството. 
Годината дотук 
От началото на 2017 г. държавата е емитирала облигации на обща стойност 789.5 млн. лв., което е под заложения лимит 
от 1.2 млрд. лв. От тях 339.5 млн. лв. са дългосрочни 10.5-годишни облигации, а други 200 млн. лв. са 4-годишни ДЦК. 
Емисионният календар беше относително беден, което беше предпоставка за високия интерес от страна на инвеститорите 
и за ниската доходност. Друг фактор са отрицателните лихви в ЕС и тези на БНБ по свръхрезервите на банките (-0.6%), както 
и стабилната макроикономическа обстановка в страната. 
Страната се финансира изключително изгодно на вътрешния пазар, а през ноември за първи път постигна и отрицателна 
доходност на първичния пазар. От тази ситуация печеливши са държавата и данъкоплатците, но не и инвеститорите, които 
ще трябва да платят на държавата, за да я финансират, плащайки си за това. 
 
Dnes.bg 
 
√ България отговаря на критериите за членство в ОИСР, вярва Радев 
Президентът отбеляза, че имаме икономически прираст и ниска безработица 
България е покрила всички критерии за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) , 
заяви президентът Румен Радев на обща пресконференция с генералния секретар на Организацията Анхел Гурия в Париж.  
Българският държавен глава е на тридневно работно посещение във Франция.  
Радев отбеляза, че имаме икономически прираст и ниска безработица и припомни, че преди дни водещи агенции са 
повишили кредитния рейтинг на страната ни. 
Президентът посочи още, че кандидатурата на България за членство в ОИСР се подкрепя и от всички 22 държави-членки 
на ЕС, които участват в организацията. 
Анхел Гурия декларира подкрепа и сътрудничество по повод предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС. 
Той отбеляза сред областите на партньорство здравеопазването и образованието. 
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Блиц 
 
√ Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings с невероятно признание за София  
Българската столица получава инвестиционен рейтинг 
Международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ (S&P Global Ratings) повиши дългосрочния кредитен рейтинг 
на София от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива. Така той вече влиза в групата на „инвестиционните рейтинги“. Това 
означава, че Столична община става още по-привлекателно място за инвестици, уточнява в. Труд.  
Добрият рейтинг е не само полезен ориентир за чуждестранните инвеститори, а и за самата община и нейните граждани, 
защото помага за привличане на по-евтин финансов ресурс за реализиране на капиталовата програма на столицата. 
Повишението е признание и за добрата работа на екипа на кмета на София Йорданка Фандъкова и общинската 
администрация за поддържането на финансова стабилност и високо ниво на собствени приходи на Столична община.  
В мотивите на S&P Global Ratings се посочва, че в подкрепа на вътрешноприсъщия рейтинг на Столична община е статутът 
на града като административен, финансов и търговски център на България. Според „Стандард енд Пуърс“ това допринася 
за диверсификацията и дава основания за прогнозиране на устойчив икономически растеж на местната икономика. 
Оценката отразява мнението на агенцията за изключителната ликвидност на общината и добрата бюджетна гъвкавост, 
основана на значителната автономност в управлението на местните приходи. Стабилната перспектива отразява тази на 
рейтинга на България (BBB-/стабилна перспектива/A-3) и отразява факта, че икономиката на София е по-силна от средната 
за страната. По тази причина „Стандард енд Пуърс“ дава на Столична община максималния възможен рейтинг за българска 
община, който е равен на държавния. 
 
В. Монитор 
 
√ Над 500 млн. лв. влезли в софийската хазна 
Приходите на Столичната община от януари до края на октомври са 529,4 млн. лв. Това съобщи за „Монитор“ зам.-кметът 
по финанси Дончо Барбалов. В сравнение със същия период на миналата година парите в общинската каса нарастват с 29,8 
млн. лв. До октомври столичани са платили данъци за 258 млн. лв., което е с 19,8 млн. лв повече от 2016 г. 
Барбалов съобщи, че постъпленията от данъка върху превозните средства са 77,6 млн. лв., където също се отбелязва ръст. 
Още при предишното отчитане на приходите през лятото Барбалов обясни повишаването с по-добрата събираемост при 
данъка за моторните превозни средства. Тя пък се дължала на затягането на контрола и въвеждането на изискването за 
минаване на технически преглед само след платен налог. Барбалов обясни, че за подобряването на събираемостта роля 
играе и законодателната промяна от миналата година, която пресече възможността при натрупани дългове да се погасяват 
първо новите задължения и да се изчаква старите да изтекат по давност. Борчовете вече се плащат по реда на тяхното 
възникване, припомни зам.-кметът. При таксата от придобиване по възмезден начин приходите са 55 млн. лв. от началото 
на годината до края на октомври. За десетте месеца на годината от такса смет общината е събрала 164,4 млн. лв. 
Тук нямаме голяма разлика в събираемостта в сравнение със същия период миналата година, отбеляза зам.-кметът по 
финанси. До края на годината е срокът до който собствениците неползващи целогодишно имота си, могат да подадат 
искане за намаляване на налога за боклука за съответното жилище или парцел. За технически услуги, в които влизат и 
строителните разрешителни, софиянци са платили 16,9 млн. лв. данъци, което е повече с 3,4 млн. лв. 
От „Московска“ 33 припомниха, че столичани могат да получават информация за дължимите данъци по електронен път, 
като за целта се подава заявление. 
Барбалов отчете като положителни и резултатите на ДКЦ-тата в столицата за деветмесечието на годината. За 2018 г. 
кметството е предвидило 15 млн. лв. за дофинансиране на общинското здравеопазване. Целият бюджет на общината за 
догодина ще бъде над 1 млрд. лв. След като бъде представен пред общинските съветници, финансовият документ, ще 
бъде публикуван и за обществено обсъждане.  
 
В. Земя 
 
√ Заетите в земеделието се увеличават, но производителността им спада  
Заетите в промишлеността и услугите през третото тримесечие намаляват за сметка на по-големия брой хора, ангажирани 
в селското стопанство и така общото увеличение на броя на заетите е със 100 хил. души за година, се вижда от данните на 
Националния статистически институт. Едновременно с това производителността в индустрията и услугите нараства, докато 
в в аграрния сектор се понижава. 
Между юли и септември 2017 г. заетите са 3.7 млн. души при 3.6 млн. преди година. Над половината от тях (54.6%) работя 
в сферата на услугите, всеки четвърти — в промишлеността, а всеки пети — в селското стопанство. На един зает се падат 
7261.5 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП) или 18.1 лв. за един отработен час. Преди година сумите 
са били съответно 7001.6 лв. и 17.4 лв. 
По предварителни данни най-висока е производителността на труда в промишлеността — 7230.4 лв. брутна добавена 
стойност (БДС) средно на един зает и 17.3 лв. за един отработен човекочас. В услугите всеки зает произвежда средно 6559.6 
лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 16.5 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е 
производителността в земеделието — 2221.2 лв. БДС на един зает и 5.7 лв. за един отработен човекочас. 
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Fermer.bg 
 
√ БАН: 4% от фермите контролират 80% от земята 
Огромен е потенциалът пред пресните храни, които да се консумират на 30-40 км от мястото на производство 
В България има редица особености, които не съществуват в другите страни - 4% от фермите у нас стопанисват 80% от 
земеделските земи. Това заяви доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания (ИИИ) към БАН пред 
Блумбърг ТВ България.  
По думите му 22 стопанства контролират 60% от земеделската земя, а най-големият поземлен собственик, който 
контролира над 1 млн. декара земеделска земя, е българин.   
"Няма друг такъв в Европа. В същото време най-дребните ферми осигуряват половината от заетостта“, каза доц. Боюклиев. 
Екип на икономическия институт на БАН е подготвил през последните две години изследване, озаглавено „Предпоставки 
за интегриране на селскостопанската и продоволствената политика на България в контекста на Общата селскостопанска 
политика (ОСП) на ЕС.  
 Ученият цитира данни, според които 94% от стопанствата у нас произвеждат основно за лично потребление. 
„Само 6% от тези фермери произвеждат за пазара“, подчерта доц. Боюклиев.  
България и Чехия са били единствените в ЕС, които до преди две години не са имали таван за плащанията по Програмата 
за развитие на селските райони ПРСР и по Схемата за единни плащания за площ. 
„После у нас въведоха таван, който засегна седем юридически лица по-миналата година. Миналата година никой не е 
засегнат“, отбеляза доц. Боюклиев.   
Като добра практика в други страни той посочи преразпределянето на парите над определените тавани към най-малките 
производители. 
Институтът отправя редица препоръки за развитието на политиката в сектора. Основната идея е да се стимулира 
създаването на добавена стойност. 
„Сега ние не произвеждаме продоволствие, ние произвеждаме суровини. После ги внасяме. Ние сме голям вносител на 
сурогати, от които правим млечни и месни продукти“, заяви ученият. Според него това е пряко следствие от стремежа да 
се усвояват субсидии.   
Много скоро обаче политиката ще трябва да се промени. Германия, Франция, Холандия и още няколко страни в ЕС 
настояват за драстично намаляване на субсидиите за единица площ и дори за спирането им след 2020 г. Това ще наложи 
преориентация към модерно земеделие, смята доц. Боюклиев. 
„Качествената храна е прясната храна. Тя се произвежда на 30-40 км от мястото, където се консумира. Традиционният 
български градински домат е много вкусен, но не може да се изнесе във Великобритания. Ето такива продукти трябва да 
се подпомагат“, каза икономистът.   
По думите му страната ни не използва в достатъчна степен завоювани през десетилетията позиции, каквито има 
традиционни продукти - например българското кисело мляко. В Москва и в Париж се продава биопродукт гръцки йогурт с 
българска основна закваска. 
 
БНТ 
 
√ Бъдещето на кохезионната политика 
В следващите години Европа ще разполага с бюджет с 20 милиарда евро годишно по-нисък от досегашния. Причините са 
Брекзит и увеличените разходи в някои сфери като миграция. За това предупреди в Брюксел европейският комисар по 
бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер. 
Той представи прогнозите на конференция за бъдещето на кохезионната политика, организирана от групата на 
Европейската народна партия в Комитета по регионите. Във форума участваха и вицепремиерът Томислав Дончев и 
министърът на европредседателството Лиляна Павлова. Според Дончев по време на българското председателство 
България ще трябва да търси компромис и да бъде модератор в дебата за бъдещето на кохезионната политика. 
Томислав Дончев, вицепремиер: "Чисто аритметично сценариите са няколко. Или да се увеличат вноските на държавите 
членки, ако искаме да запазим същия размер на бюджета, да се намалят разходите в бюджета, което означава, че държави 
като България ще получават по-малко. Има и смесени варианти, включително собствени приходи на база процент от някой 
данък. Това е големият дебат и ми е много трудно да предпоставя до кой от сценариите ще се стигне." 
Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.: "Няма да е лесна и нашата позиция, 
особено в шестте месеца на нашето председателство, когато ще трябва по-скоро да сме тези, които търсим общата 
пресечна точка между позициите на всички държави. Правим подготовка за този разговор, той няма да е лесен." 
 
Money.bg 
 
√ Петролът поевтинява. Ръст на запасите от бензин в САЩ 
Цeнитe нa пeтpoлa лeĸo ce пoнижaвaт в нaчaлoтo нa тъpгoвиятa в cpядa нa фoнa нa ceдмичния pъcт нa зaпacитe oт 
cypoвинaтa в CAЩ и вялoтo тъpceнe. 
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt пoeвтинявaт c 26 цeнтa дo $62,60 зa бapeл. Koнтpaĸтитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн 
WТІ в cъщoтo вpeмe ce тъpгyвaт пo $57,37зa бapeл, c 25 цeнтa пoд цeнaтa oт ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия. 
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Πo дaнни нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo пeтpoлa (АРІ), зaпacитe oт пeтpoл в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ca cпaднaли c 5,5 
милиoнa бapeлa - дo 451,8 милиoнa. B cъщoтo вpeмe oбaчe зaпacитe oт бeнзин и дpyгитe гopивa ca нa pacнaли c 9,2 милиoнa 
и 4,3 милиoнa cъoтвeтнo. 
Днec във фoĸyca нa внимaниeтo нa инвecтитopитe e излизaнeтo нa oфициaлнитe дaнни зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe oт 
cypoвинaтa в CAЩ. 
Πaзapът пpoдължaвa дa пoлyчaвa пoдĸpeпa oт oгpaничeниятa в дoбивa и пpeдлaгaнeтo нa пeтpoл в peзyлтaт нa 
cпopaзyмeниeтo мeждy OΠEK и cтpaни извън ĸapтeлa, ĸoeтo бe пpoдължeнo дo paя нa 2018 гoдинa. 
Eднo oт глaвитe пpoтивoдeйcтвия нa пaĸтa OΠEK+ ocтaвa yвeличaвaнeтo нa пpoизвoдcтвoтo нa cypoвинaтa в CAЩ. Πo дaнни 
нa Упpaвлeниeтo зa eнepгийнa инфopмaция ĸъм тoзи мoмeнт тo e в oбeм 9,68 милиoнa бapeлa нa дeнoнoщиe. Πo тoзи 
нaчин пpeвишaвa нивoтo нa дoбивa oт cpeдaтa нa 2016-a c 15 пpoцeнтa. 
Дeлът нa шиcтoвия пeтpoл нa пaзapa пpoдължaвa дa ce yвeличaвa. Ocвeн тoвa, cлaби иĸoнoмичecĸи пoĸaзaтeли и 
пoнижaвaнe oбeмa нa пpepaбoтĸaтa нa cypoвинaтa пpeз пъpвoтo тpимeceчиe нa 2018-a мoгaт дa ce oтpaзят oтpицaтeлнo 
въpxy ĸoтиpoвĸитe нa пeтpoлa, пocoчвaт aнaлизaтopи, цитиpaни oт Rеutеrѕ. 
Ho ĸaтo цялo, глoбaлнoтo тъpceнe ocтaвa cтaбилнo и eĸcпepтитe зaпaзвaт пpoгнoзитe cи зa цeни oĸoлo и нaд 60 дoлapa зa 
бapeл. Ho ce и зacтpaxoвaт, чe нa пeтpoлния пaзap вcичĸo мoжe дa ce пpoмeни c нaближaвaнeтo и нaчaлoтo нa 2018 гoдинa. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции последваха Уолстрийт надолу 
Азиатските акции бележат понижения днес, повлечени надолу от загубите на Уолстрийт, след като технологичният сектор 
отново изпитваше затруднения след записания кратък ръст. Доларът поевтиня вследствие на по-ниските лихви по 
дългосрочните щатски държавни облигации. 
Спадът в цената на медта също бе индикатор за нагласите към риска. Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 0.9%, като 
акциите на производителите на цветни метали записаха спад в цените, след като медта вчера поевтиня до двумесечно 
дъно. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI падна с 0.9%. Австралийският основен индекс изгуби 0.35%, южнокорейският 
KOSPI затвори с 0.65% надолу, докато шанхайският SSEC отстъпи с 0.7%. 
Секторът на информационните технологии в S&P 500 записа минимален ръст вчера, след като изтри по-голяма част от 
спечелните 1.4% през деня. Най-добре представящият се сектор през годината губи 4% през последната седмица, като 
инвеститорите пренасочват пари към акции на банки, компании за търговия на дребно и други книжа, които вероятно ще 
се облагодетелстват най-много от обещаните от президента Доналд Тръмп данъчни намаления. 
Това свали S&P 500 в трета поредна сесия. Dow Jones и Nasdaq вчера също записаха понижения. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации се понижи вчера. Доларът поевтиня вследствие на спада на лихвите. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо шест други основни валути, изгуби 0.1%, до 93.287 
пункта. 
Доларът губи 0.2%, до 112.330 йени, а еврото остана почти без промяна на ниво от 1.1830 спрямо долара, след като изгуби 
0.35% в предходния ден. 
Паундът се понижи до 1.3422 долара, след загуба от 0.15%, след като Sky News информира за осуетен план за убийството 
на британския премиер Тереза Мей. 
Паундът падна до 1.3370 долара във вторник, на фона на разочарованиято след провала на предговорите около брекзит. 
Биткойн продължи неумолимия си ръст, поскъпвайки до рекордните 12 205.46 долара на борсата BitStamp. 
 


