Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
CУ „СВ. Климент Охридски“
√ Официална церемония за връчване на сертификатите за стипендии на Фондация „Еврика”
В Националния политехнически музей се проведе официалната церемония за връчване на сертификатите за стипендии на
Фондация „Еврика” за учебната 2017/2018 г. на студенти и ученици с изявени способности в науката и техниката. Стипендии
са присъдени на 55 ученици и студенти. 22-ма от тях са за възпитаници на Алма матер. За четвърти път се присъдиха
специални стипендии „Хуауей ИКТ“, за което фондацията е получила дарение от „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД.
Сертификатите бяха връчени от българския еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и обществото Мария
Габриел. Официални гости на събитието бяха Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България, председателят на Съвета на Фондация „Еврика“ акад. Кирил Боянов, заместник-ректорът на Софийския
университет проф. Ренета Божанкова, ректорът на Техническия университет-София проф. Михов, ректори, заместникректори, декани, представители на академичните ръководства на Шуменския университет, на Стопанската академия в
Свищов, членове на комисиите, които са избрали най-добрите и заслужили да получават стипендии, преподаватели на
наградените и техни близки и приятели.
Боряна Кадмонова, която е изпълнителен директор на фондация „Еврика“ приветства всички на тържеството по повод
връчването на сертификатите на стипендиантите на Фондация „ЕВРИКА“. Тя отбеляза, че вече 27 години се прави тази
традиционна среща, за да отдадат заслуженото на труда и постиженията на студентите, които са завоювали правото да
получават тези стипендии, на учениците, които са първенци в международните олимпиади и едновременно с това да
дадат заслужено признание на всичко онова, което правят и другите за тях – ръководители, преподаватели и близки.
Г-жа Кадмонова отбеляза, че в продължение почти три десетилетия Фондация „Еврика“ стои зад всички онези млади
българи, които са показали своите интереси, постижения и завоевания, не само в овладяването на науката, а и в изявите
им, за да може България да се гордее с тях.

Еврокомисар Мария Габриел поздрави присъстващите на церемонията и благодари на фондация „Еврика“ за това, което
прави вече близо три десетилетия. Тя изрази вълнението си да бъде сред талантливи млади българи, като подчерта, че
това е тържествен момент, в който се показва, че трудът и знанията получават своето заслужено оценяване.
Мария Габриел заяви още, че истински се гордее с успеха на младите българи. „Искрено вярвам, че историята на успеха
започва със знанието. Затова всеки един от вас днес отбелязва още един ярък момент в собствената си история на успеха.“
Обръщайки се към младите стипендианти, тя изрази убеждението си, че тепърва ще чуваме за техните постижения и
успехи. Мария Габриел изрази задоволството си, че сред стипендиантите има и отличени в областта на новите технологии.
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„Искрено вярвам в това, че бъдещето на Европа е цифрово и ви благодаря за това, че вие днес пишете с такава сила, с
толкова елегантен стил и с такава неповторимост неговите страници“.
Еврокомисарят Мария Габриел пожела на стипендиантите да ги види след години като новатори, като съзидатели, като
бъдещи европейски лидери, налагащи цифровия единен ред.
„Вие сте нашето настояще, нашето бъдеще. Вие сте най-добрите посланици на България. Защото чрез качества, чрез знания
не само ще стигнете собствените си цели – в това съм убедена. Но вие давате още един повод за гордост на вашите
училища, университети, на България“, каза още Мария Габриел.
Тя благодари на отличените ученици и студенти за положените труд и усилия, поздрави ги за постиженията им и пожела
още много успехи, с които да продължават да ни карат да се гордеем с тях.
Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова изрази радостта си да присъства на събитието. Тя
подчерта, че младите хора в залата са бъдещето и добави, че не е лесно в днешния свят, в който всеки ден се случва нещо
ново, в света, в който динамиката е толкова голяма, те да намерят модела, за да я опишат. Г-жа Михайлова отбеляза, че
доброто бъдеще зависи от стабилното настояще и пожела на стипендиантите винаги да са лауреати във всяка сфера, в
която се заемат, защото най-важна е вътрешната мотивация.
Стипендиантите бяха поздравени и от ректора на Техническия университет в София проф. дтн инж. Георги Михов, който
подчерта, че те получават тези стипендии заради труда си, дръзновението и за успехите им. Той благодари на г-жа
Кадмонова и на Фондация „Еврика“ за тяхната дейност. „Не е достатъчно само да откриеш един млад талант, нужно е да
го подкрепиш, да го окуражиш, за да може той да даде всичко, на което е способен“, каза още проф. Михов.
Обръщайки се към стипендиантите от името на Съвета на Фондация „Еврика“ акад. Кирил Боянов заяви, че част от
стипендиантите ще тръгнат да повишават знанията си по света и там ще покажат, че талантите на България от година на
година се увеличават. Акад. Боянов пожела на младите хора да имат още много успехи, да бъдат здрави и да са горди, че
са стипендианти.
От името на всички стипендианти приветствие поднесе Йордан Пенев от Техническия университет в Габрово, който е
носител на стипендия „Джон Атанасов“. Той поздрави останалите лауреати за положените от тях труд и усилия и им пожела
здраве, още нови и по-големи успехи.
Йордан Пенев изказа огромната си благодарност към Фондация „Еврика“ за това, че е повярвала във всички тях и за
признанието за усилията им. Той отбеляза, че в днешно време технологиите се развиват с темпове, надминаващи
човешките представи и подчерта, че нито една наука не може да се развива самостоятелно, а всички нейни насоки са
свързани по един или друг начин. Йордан Пенев отбеляза, че за него е чест да е отличен с наградата в областта на
компютърните науки и се радва за възможността да се срещне с хора, успели и развиващи се в различни клонове на
науката.
Той благодари на всички свои преподаватели от Техническия университет-Габрово, които са работили с него, били са
търпеливи и са поощрявали амбицията му да се усъвършенства. Благодари и на своите родители и приятели, които са го
подкрепяли и били до него във всички начинания.
Йордан Пенев изказа своята благодарност и към бизнеса в България, към фирмите, които дават работа на млади и
неопитни хора, подхождат с разбиране и стимулират развитието на служителите си: „Точно заради тях и заради комисията,
която повярва в мен и ме удостои с тази чест, аз вярвам, че България е мястото, в което можеш да се развиеш и да успееш
много с учене и труд“.
Възпитаници на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, получили стипендии:
Именни стипендии в размер на 2 000 лева:
За постижения в овладяването на математиката на името на акад.Никола Обрешков – Киприан Бербатов
За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков – Иван Цонев и
Цанимир Ангело.
Стипендии "Хуауей ИКТ" по дарение на "Хуауей Технолоджис България" ЕООД в размер на 1 000 USD:
Велина Иванова, Весела Георгиева и Мартин Минчев.
Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева:
- Виктор Радивчев, Габриела Христова, Даниел Атанасов и Пенчо Бейков.
Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 800 лева
- Борис Митрев, Борис Борисов, Весела Механджиева, Владимир Милов, Димитър Манойлов, Кристина Костадинова,
Любен Бориславов, Мария Карабоева, Радослав Тодоров, Христо Рашеев, Цветелин Илиев и Янислав Данчовски.
Фондация „Еврика“ подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и
предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно
научно и техническо сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в
разпространяването на научни, технически и икономически знания. За изминалите години от създаването си Фондация
„Еврика“ е:
- Предоставила стипендии или добавки към стипендии на 2646 студенти и ученици;
- Помогнала на 1387 млади хора да участват в международни научни форуми и да специализират в престижни научни
центрове и компании;
- Организирала и провела 638 изяви – конкурси, състезания, конференции и школи за деца, ученици, студенти, млади учени
и специалисти;
- Оказвала финансова помощ на младите учени в техните научни изследвания и има принос за осъществяване на стопански
инициативи на млади хора.
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Cross.bg
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще провежда заседание днес, 12 декември, от 12 ч. в сградата на
Министерския съвет.
Ще бъдат обсъдени проектите на постановления на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за
2018 г., за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица и за изменение и
допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Ще бъде разгледан и проект на решение за предложение до
Народното събрание за ратифициране на Конвенция №131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата.
Социално-икономическите партньори ще обсъдят също предложения на АИКБ, БСК, БТПП и КТ „Подкрепа" и на КНСБ за
предприемане на спешни мерки за преодоляване на тежкото финансово състояние на общинските болници.
БТВ
√ „Чети етикета”: Как се плаща извънредният труд на празнични дни
Работодатели и синдикати влязоха в спор за това плащат ли коректно фирмите извънредния труд и наистина ли
работим най-малко и най-неефективно
По Коледа и Нова година ще се почива общо осем дни. Тази година за коледните празници ще се почива от 23 до 27
декември, въпреки че официалните празници са само три.
По Нова година ни чакат три дни почивка – от 30 декември до 1 януари, въпреки че само 1 януари е празничен.
Теодора Дичева от Инспекцията по труда, уточни, че според закона всеки, който работи на празник получава двойна
надница и добавка за извънреден труд. Това важи за работещите на трудов договор.
За 27 декември например, който не е празник, но е почивен ден, добавката ще бъде само за извънреден труд - 75%
увеличение на надницата за деня.
Когато се работи на график например – т.нар. сумирано отчитане на работното време, тогава се плаща двойно само за
работа на национален празник.
Във Враца работници от столична фирма довършват канализация по водния цикъл. Трудещите се очакват по-високи
възнаграждения за работа на празници. Павлин Драганов, технически ръководител на групата, е категоричен, че хората си
получават навреме заплатите и извънредния труд се плаща.
Лека работа може и да няма, но и допълнителни надници по празници местните работодатели с мъка дават, твърдят
потърпевши. Кирил Кожухаров напуснал машиностроително предприятие, защото дори обещаната заплата не получавал.
По Коледа и Нова година ще почиваме общо осем дни
На трудовата борса Красимира Найденова търси работа след 17 години гурбет в чужбина. Напуснала града именно заради
некоректен работодател навремето.
„Трудът трябва да бъде заплатен според изискванията, а не да бъдат подигравани работниците, защото никой не е глупак
да работи за 400 лева и да работи по 12 часа”, заяви тя.
Оказва се, че един от най-големите проблеми на Бюрата по труда в Северозапада напоследък е да накарат безработните
да се съгласят с условията за работа в много частни фирми. Според потърпевшите обещанията рядко съвпадали с онова,
което реално се дава.
Работодатели и синдикати влязоха в спор за това плащат ли коректно фирмите извънредния труд и наистина ли работим
най-малко и най-неефективно.
Тодор Капитанов, национален секретар на КНСБ, посочи, че често получават сигнали не само за бавене на допълнителни
възнаграждения, но и като цяло за неизплатени заплати. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал,
това са частни случаи. „Забавените заплати са под 30 млн. лв , а платените са 30 млрд.”, каза той.
Колко работни дни имаме през годината скара представителите на КНСБ и АИКБ. Тази година работим с 4 работни дни помалко. „Ние сме българи и християни и имаме нужда да споделяме време със семейството си, да почетем героите си.
Обидно ми е.”, категоричен беше Капитанов.
„Като производителност на труда сме на 15% от средноевропейското. По принцип дори когато работим сме
нископроизводителни, работим малко дни и за кратко през живота си”, обобщи Велев.
Според Велев броят работни дни трябва да се уеднакви за всяка година – 251.
Investor.bg
√ Работодатели и синдикати в спор плащат ли коректно фирмите извънредния труд
Работодатели и синдикати влязоха в спор за това плащат ли коректно фирмите в България извънредния труд и вярно ли е,
че българите работят най-малко и най-неефективно, сравнено с други европейски страни.
Тази година по Коледа и Нова година ще се почива общо осем дни - от 23 до 27 декември, въпреки че официалните
празници са само три. По Нова година ни чакат три дни почивка – от 30 декември до 1 януари, въпреки че само 1 януари
е празничен.
По закон всеки, който работи на празник, получава двойна надница и добавка за извънреден труд. Това важи за
работещите на трудов договор, обясни експертът от Главната инспекцията по труда Теодора Дичева.
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За 27 декември например, който не е празник, но е почивен ден, добавката ще бъде само за извънреден труд - 75%
увеличение на надницата за деня. Когато се работи на график например – т.нар. сумирано отчитане на работното време,
тогава се плаща двойно само за работа на национален празник.
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проблеми със заплащането на
извънредния труд в България няма и работодателите са коректни, което по думите му е видно и от финансовите отчети на
фирмите.
Тодор Капитанов, национален секретар на КНСБ, обаче посочи, че често в синдиката получават сигнали не само за бавене
на допълнителни възнаграждения, но и като цяло за неизплатени заплати, като случаите са ежедневни.
Според Васил Велев това са частни случаи. Забавените заплати са под 30 млн. лв., а платените са 30 млрд. лв.”, повтори за
пореден път той. На хиляда случая има един забавен, каза той.
Велев продължава да твърди, че като производителност на труда и темп на ръст на БВП България изостава от
средноевропейското ниво. По принцип дори когато работим, сме нископроизводителни, работим малко дни и за кратко
през живота си, смята Велев и изтъкна като причина за забавянето на темповете по-малкото работни дни през тази
календарна година.
Според Велев броят работни дни трябва да се уеднакви за всяка година – 251.
Novini.bg
√ Вижте как се заплаща извънредният труд по време на празниците
По Коледа и Нова година ще се почива общо осем дни.
Тази година за коледните празници ще се почива от 23 до 27 декември, въпреки че официалните празници са само три. По
Нова година ни очакват три дни почивка - от 30 декември до 1 януари, въпреки че само 1 януари е празничен. Теодора
Дичева от Инспекцията по труда уточни в сутрешния блок на БТВ, че според закона всеки, който работи на празник
получава двойна надница и добавка за извънреден труд. Това важи за работещите на трудов договор.
За 27 декември например, който не е празник, но е почивен ден, добавката ще бъде само за извънреден труд - 75%
увеличение на надницата за деня. Когато се работи на график например – т.нар. сумирано отчитане на работното време,
тогава се плаща двойно само за работа на национален празник.
Работодатели и синдикати влязоха в спор за това плащат ли коректно фирмите извънредния труд и наистина ли работим
най-малко и най-неефективно. Тодор Капитанов, национален секретар на КНСБ, посочи, че често получават сигнали не
само за бавене на допълнителни възнаграждения, но и като цяло за неизплатени заплати. Според Васил Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал, това са частни случаи.
„Забавените заплати са под 30 млн. лв , а платените са 30 млрд.”, каза той. Колко работни дни имаме през годината скара
допълнително представителите на КНСБ и АИКБ. Тази година работим с 4 работни дни по-малко.
„Като производителност на труда сме на 15% от средноевропейското. По принцип дори когато работим сме
нископроизводителни, работим малко дни и за кратко през живота си”, обобщи Велев.
Dnes.dir.bg
√ Бизнес и синдикати в спор за извънредния труд
Работодатели и синдикати влязоха в спор за това плащат ли коректно фирмите в България извънредния труд по
празниците
Тази година по Коледа и Нова година ще се почива общо осем дни - от 23 до 27 декември, въпреки че официалните
празници са само три. По Нова година ни чакат три дни почивка – от 30 декември до 1 януари, въпреки че само 1 януари е
празничен.
По закон всеки, който работи на празник, получава двойна надница и добавка за извънреден труд. Това важи за
работещите на трудов договор, обясни експертът от Главната инспекцията по труда Теодора Дичева, цитирана от Инвестор.
За 27 декември например, който не е празник, но е почивен ден, добавката ще бъде само за извънреден труд - 75%
увеличение на надницата за деня. Когато се работи на график например – т.нар. сумирано отчитане на работното време,
тогава се плаща двойно само за работа на национален празник.
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проблеми със заплащането на
извънредния труд в България няма и работодателите са коректни, което по думите му е видно и от финансовите отчети на
фирмите.
Тодор Капитанов, национален секретар на КНСБ, обаче посочи, че често в синдиката получават сигнали не само за бавене
на допълнителни възнаграждения, но и като цяло за неизплатени заплати, като случаите са ежедневни.
Според Васил Велев това са частни случаи. Забавените заплати са под 30 млн. лв., а платените са 30 млрд. лв.”, повтори за
пореден път той. На хиляда случая има един забавен, каза той.
Велев продължава да твърди, че като производителност на труда и темп на ръст на БВП България изостава от
средноевропейското ниво.
По принцип дори когато работим, сме нископроизводителни, работим малко дни и за кратко през живота си, смята Велев
и изтъкна като причина за забавянето на темповете по-малкото работни дни през тази календарна година.
Според Велев броят работни дни трябва да се уеднакви за всяка година – 251.
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Канал 3
√ Синдикати и работодатели в спор как се плаща в празнични дни
Двойна надница и добавка за извънреден труд предвижда законът
В спор влязоха синдикати и работодатели за това как се плаща извънредният труд по празниците и коректни ли са фирмите.
След като от Инспекцията по труда уточниха, че според закона всеки, който работи на празник, трябва да получи двойна
надница и добавка за извънреден труд, от КНСБ и АИКБ сблъскаха вижданията си по темата.
"Няма да се изненадам и ако, за да празнувам Коледа, трябва да си взема отпуска. В магазините сега в празничните дни
работещите ще имат най-интензивните си работни дни за цялата година. И ще получат по 20 лв. Толкова струва, че няма
да са със семействата си на празника", каза националният секретар на КНСБ Тодор Капитанов по БТВ.
"Като производителност на труда сме на 15% от средноевропейското ниво. По принцип дори когато работим сме
нископроизводителни, работим малко дни и за кратко през живота си", опонира Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал. Той се обяви за уеднаквяване на работните дни за всяка година и те да бъдат 251, защото,
например, тази година българите работели с 4 дни по-малко. От синдиката пък държат дори да се увеличат
възнагражденията на работещите в почивни дни. Не само от бавене на допълнителни възнаграждения, но и от
неизплатени заплати се оплака представителят на КНСБ, а Велев го обори, като заяви, че забавените заплати са под 30
милиона лева, но пък изплатените били в размер на 30 милиарда.

Важни обществено-икономически и политически теми
Manager.bg
√ Настроенията на българските работодатели остават положителни
„Настроенията на българските работодатели остават положителни, тъй като компаниите от всички сектори планират поскоро да увеличат, отколкото да намалят нивата на заетост. Това е много добра новина за търсещите работа, но
работодателите все по-често се оплакват, че не могат да намерят достатъчно подходящи кандидати за свободните си
позиции. Специализираните умения като ИТ, инженерни и търговски продължават да се търсят много, докато компаниите
са изправени пред ново предизвикателство – критичната липса на работници за общи оперативни бизнес дейности”. Това
каза Надя Василева, управляващ директор на ManpowerGroup България, която представи обзорно изследване за заетостта.
„Този проблем налага по-големи инвестиции в осигуряването на условия за обучение и програми за повишаване на
уменията, както и да се оползотворят в максимална степен алтернативни източници на таланти като хората над 55 години,
които продължават да не се използват достатъчно”, подчерта Василева.
Работодателите ще посрещнат новата година с продължаващ благоприятен климат на наемане на служители, сочи
изследването на ManpowerGroup. Стабилното темпо на наемане на българския пазар на труда се очаква да продължи през
първото тримесечие на 2018 г. във всички индустриални сектори и всички региони - 14% от анкетираните 621 работодатели
планират да увеличат нивата на заетост, 5% очакват да ги намалят и 81% не предвиждат промяна. Коригирана спрямо
сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта е14%, като остава стабилна на тримесечна база и се подобрява с 2
процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.
Работодателите от сектор „Строителство” отчитат най-оптимистичната прогноза от 29%, която е по-силна с 5 процентни
пункта в сравнение с предишното тримесечие и се подобрява с 18 процентни пункта на годишна база. Секторите
„Производство“ и „Търговия на едро и дребно“ също очакват активни дейности по наемане на служители с прогнози от
съответно 19% и +18%. Работодателите, които също отчитат благоприятни перспективи за наемане, са от сектор
„Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ с прогноза от 17%, която се подобрява с 9 процентни пункта в сравнение с
предишното тримесечие, и „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“, където прогнозата е 15%. В
същото време работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ и „Транспорт, складове и комуникации“ очакват найбавен темп на наемане с прогнози от 3%.
На регионално ниво работодателите от всички пет региона планират да увеличат числеността на персонала в периода
януари – март. Варна очаква най-силния пазар на труда с прогноза от 19% - подобрение с 4 процентни пункта в сравнение
с последното тримесечие на 2017 г. и с 8 процентни пункта на годишна база. Стабилно нарастване на работната сила се
очаква и в Пловдив и Бургас, където прогнозите са съответно 15% и 14%, докато работодателите в София отчитат прогноза
от 13%. Най-предпазливата регионална прогноза от +6% е отчетена в Русе, където плановете за наемане са най-слаби през
последните повече от четири години.
Все още големите (>250 служители) и средно големите (50-249 служители) компании планират най-голямо увеличение на
работната сила през следващото тримесечие с прогнози от съответно 27% и 15%. Работодателите от микропредприятията
(<10 служители) споделят прогноза от 11%, докато прогнозата на малките компании (10-49 служители) е 7%. В сравнение с
първото тримесечие на 2017 г. работодателите от микрпредприятията отчитат най-значително увеличие от 6 процентни
пункта, докато прогнозите на средно големите и големите работодатели се подобряват с 2 процентни пункта. В същото
време работодателите от малките компании отчитат спад от 4 процентни пункта.
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News.bg
√ Скок на износа ни към ЕС и трети страни
Износът на България за страни членки на ЕС се е увеличил с 10.9% в периода от месец януари до месец септември тази
година в сравнение със същия период на изминалата 2016 година. Това сочат предварителни данни на Националния
статистически институт (НСИ) относно търговията на България с ЕС през посочения период.
През периода януари - септември 2017 г. износът на страната ни е на стойност 25 542.8 млн. лева. Само за месец септември
ръстът при износа ни за ЕС е нараснал с 11% и е в размер на 3 156.9 млн. лв.

Основни търговски партньори на България за този период са Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират
67.7% от износа ни за държавите членки на ЕС.
Данните на НСИ сочат, че най-голям ръст се отбелязва в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (29%)
и "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (26.6%). Най-голям спад се наблюдава в секторите
"Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (11.6%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл.
горивата)" (5.1%).
Вносът към България от ЕС също бележи ръст за периода януари - септември 2017 година. Спрямо същия период на
миналата година вносът от страни членки на ЕС у нас е нараснал с 11.1% и възлиза на стойност 27 278.1 млн. лв. по цени
CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.
Само за месец септември вносът у нас е нараснал с 12.6% и е в размер на 3 087.9 млн. лв.
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Най-голямо процентно увеличение при вноса е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за
консумация (изкл. горивата)" (51.4%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (41.9%). Най-голямо намаление се
наблюдава в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (1.9%).
Спрямо статистиката на НСИ външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - септември 2017 г. е
отрицателно и е на стойност 1 735.3 млн. лева.
Националният статистически институт е изготвил и предварителни данни за търговията на България с трети страни за
периода от месец януари до месец октомври 2017 година. Статистиката сочи, че спрямо същия период на изминалата
2016 година през настоящата година износът на България за трети страни се е увеличил с 15.9% и възлиза на стойност 14
762.5 млн. лв.

Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, бившата югославска република
Македония и Съединените американски щати, които формират 52.0% от износа ни за трети страни.
През месец октомври 2017 г. износът на България за трети страни е нараснал с 22.6% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 1 719.5 млрд. лева.
Данните отбелязват и че за посочения период вносът на страната ни от трети страни също се е увеличил. Спрямо периода
януари - октомври 2016 г. през 2017 година вносът на страната ни от трети страни се е увеличил с 24.4% и е на стойност 17
444.3 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

Общите данни за търговията на България с трети странни и ЕС общо сочат, че за периода януари - октомври 2017 г. от
България са изнесени стоки общо на стойност 43 512.5 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година
износът се увеличава с 12.5%.
За същия времеви интервал у нас са внесени стоки общо на стойност 48 255.6 млн. лв., или с 15.4% повече спрямо същия
период на 2016 година.
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Vesti.bg
√ Мария Габриел: София се превърна в цифровата столица на Европа
България е водеща по броя на жени в сектора на информационните и комуникационните технологии
„София се превърна в цифровата столица на Европа и продължава да утвърждава тази своя позиция.“ Това каза
българският еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел по време на
пресконференция по повод предстоящата Европейска седмица на цифровизацията и иновациите (25 – 29 юни 2018 г.) и
домакинството на София на Европейската дигитална асамблея.
В събитието взеха участие и кметът на София Йорданка Фандъкова и Пламен Русев – председател на фондация Webit.
На пресконференцията беше обявено какво предстои по време на най-значимото събитие за технологии, иновации и
политики, свързани с дигитализацията във всяка една сфера в Европа за 2018 - EU Digital and Innovation week.
„Важно е България да е сред страните, които ще подадат заявка за това, че Европа се превръща в място, което задава
тенденции.
Имаме възможност да изтъкнем, че България е водеща по броя на жени в сектора на информационните и
комуникационните технологии“, допълни комисар Мария Габриел.
Мария Габриел уточни, че друга тема по време на Асамблеята ще бъде киберсигурността.
„Кибератаките не познават граници – те днес не засягат само нашите лични данни, но и такива сектори като енергетика и
др., затова е важно България да е сред страните, които да дадат заявка, че Европа има нужда от повече специалисти по
киберсигурност и че само заедно можем да се справим с този феномен“, каза тя.
По думите й друга тема ще бъде цифровото бъдеще на Европа.
Над 6000 човека се очаква да присъстват на Webit и Дигиталната Асамблея, като част от Европейската Дигитална и
Иновационна седмица.
„В рамките на Европейската дигитална столица ще се съберат целия Policy making елит на Европа, над 1500 гости от
политическия елит на Европа, които взимат решенията за това как ще продължи напред дигиталното бъдеще на Европа,
както и 5000+ гости от целия глобален бизнес.”– сподели Пламен Русев.
Webit.Festival ще се състои от над 12 паралелни конференции, изложение, множество уъркшопи и тематични затворени
дискусии на най-висконо ниво - “ бизнес + политически лидери”.
Очакват се над 400 световни лектори, топ 200 стартиращи компании на Европа, предприемачи от цял свят, създатели на
едни от най-иновативните компании, футуристи и лидери в индустриите си ще покрият теми, сред които основни са
здравето, модерната дигитална инфраструктура, умни градове и мобилността и др.
Investor.bg
√ Манолев: Инвестициите в индустриална зона Бургас надхвърлят 50 млн. лв.
До момента стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в региона достига до
близо 900 млн. лв.
Инвестициите в индустриална зона Бургас надхвърлят 50 млн. лв., а терените в нея са на 80% заети. Това съобщи заместникминистърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на „Бизнес ИНВЕСТ Форум“ 2017 г., цитиран от
пресцентъра на ведомството. В събитието взеха участие кметът на Бургас Димитър Николов и областният управител Вълчо
Чолаков.
„Зоната в Бургас се управлява от смесено дружество между общината и Национална компания „Индустриални зони“, като
вече обсъждаме нейното разширение“, съобщи още Александър Манолев. Той обеща зоната да продължи да бъде
популяризирана пред потенциални инвеститори и акцентира, че регионът има много добри макроикономически
показатели, които също са предпоставка повече предприятия да го предпочетат.
„Според статистиката, която имаме, по Закона за насърчаване на инвестициите, за последните години тук са реализирани
или са в процес на реализация 5 проекта на обща стойност от близо 140 млн. лв., с които са се разкрили повече от 400
работни места. Сигурен съм обаче, че с общи действия можем да постигнем още по-добри резултати“, каза още заместникминистърът.
Според него област Бургас е сред първенците по усвоени европейски средства. До момента стойността на изплатените
суми на бенефициенти по оперативните програми в региона достига до близо 900 млн. лв.
„Бизнесът също активно търси възможности за модернизиране на своите производствени мощности, чрез европейската
безвъзмездна помощ, като на територията на областта са сключени договори за над 24 млн. лв. по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“, добави Александър Манолев.
В рамките на днешното събитие бяха представени и възможностите за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“, както и дейността на Българска агенция за инвестиции.
В. Дума
√ Стокообменът ни е на минус 4,7 млрд. лв.
Общото външнотърговско салдо на страната ни е отрицателно през периода януари - октомври 2017 г. и е на стойност 4,743
млрд. лева. Само през октомври 2017 г. общото външнотърговско салдо е минус 498,8 млн. лева. Това съобщиха вчера от
Националния статистически институт (НСИ). За десетте месеца на годината от страната ни са изнесени стоки на стойност
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43,5 млрд. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се е увеличил с 12,5%. През октомври
2017 г. общият износ възлиза на 4,9 млрд. лв. и нараства с 14,5% спрямо същия месец на предходната година.
Вносът у нас за януари-октомври 2017 г. е на стойност 48,2 млрд. лв., което е с 15,4% повече спрямо същия период на
миналата година. През октомври 2017 г. общият внос се е увеличил с 12,3% спрямо същия месец на предходната година и
възлиза на 5,4 млрд. лв.
От януари до септември 2017 г. износът на България за ЕС е повече с 10,9% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност
25,542 млрд. лв. Вносът у нас от ЕС за същия период на тази година е с ръст от 11,1% спрямо същия период на 2016 г. и е
на стойност 27,278 млрд. лв. Основните ни търговски партньори от държавите членки на ЕС са Германия, Италия, Румъния,
Гърция, Франция и Белгия.
Износът на страната ни с трети страни за януари-октомври 2017 г. е повече с 15,9% в сравнение с миналогодишния, а вносът
се е увеличил с 24,4 на сто. Основните ни търговски партньори от трети страни са Турция, Русия, Китай и Сърбия, съобщават
още от НСИ.
В. Банкерь
√ Борисов и Тереза Мей разговаряха на "Даунинг стрийт"
"България и Великобритания работят чудесно в няколко сфери, например в отбраната и националната сигурност. Имаме
общ интерес за развитието на Западните Балкани. Отново мога да дам актуална информация за преговорите по Брексит
преди срещата на върха през тази седмица." Това каза британският премиер Тереза Мей, която посрещна на "Даунинг
стрийт" българския министър-председател Бойко Борисов.
"Независимо от Брексит, приятелството между България и Великобритания съществува от доста време. Успяхме да
изградим добри междуинституционални връзки и отношения между хората. Искам да уверя, че това ще продължи", заяви
на свой ред Борисов. Той подчерта, че и темата за Западните Балкани, и отношенията с Турция и Русия са важни за всички.
Борисов изведе правата на българските граждани във Великобритания след развода с ЕС като основна тема на разговорите
си с Тереза Мей. "Обсъдихме възможностите в българските училища в Обединеното кралство да се изучава български
език. Както и матурите да се полагат на роден език", добави Бойко Борисов.
Борбата с тероризма и защитата на границите също попаднаха в дневния ред на разговорите между премиерите на
България и Великобритания.
Борисов покани Тереза Мей на срещата на ЕС за Западните Балкани, която ще проведе на 17 май 2018 г. в София.
Finance.bg
√ Цените на зърното се сринаха
Зърненият пазар в момента е в абсолютен застой, заради ниските изкупни цени. В момента тон пшеница се търгува за 280
лв. от място, срещу 300 лева преди месец. Царевицата е по 260 лв. за тон, срещу 280 лв. преди месец, а цената на
слънчогледа е паднала с 50 лева за тон. Сега тя е 550 лева, преди месец – 600 лева.
Според търговците, причините са две: ниският курс на долара спрямо еврото и голямото предлагане на пазара. Търговия
имаше до началото на ноември, очаква се тя да се раздвижи едва през февруари – март.
Заради ниските изкупни цени голяма част от земеделските кооперации в Добричка област са намалили и годишните ренти,
които изплащат на собствениците на земи – от 80 – 90 лева, на 60 – 70 лева за декар. Едрите фермери обаче запазват
стойността на рентите и изплащат по 80 – 90 лева на декар, информира monitor.bg.
В Добричка област са засети над 1 200 000 декара с пшеница, приблизително толкова, колкото и миналата стопанска
година. Състоянието на посевите е добро, предвид падналите обилни валежи, осигуряващи достатъчно количество влага.
Заради топлата есен обаче, нивите са пълни с полски мишки.
Money.bg
√ Цената на петрола скочи над $65 за барел
Цeнaтa нa пeтpoлa copт Вrеnt cĸoчи дo пиĸoвa cтoйнocт oт cpeдaтa нa 2015 гoдинa нacaм зapaди зaтвapянeтo нa
тpъбoпpoвoдa Fоrtіеѕ в Ceвepнo мope. Toвa, зaeднo c ycилиятa нa пaĸтa OΠEK в тaзи пocoĸa, нaмaли пpeдлaгaнeтo нa
cypoвинaтa нa пaзapa и вдигнa ĸoтиpoвĸитe.
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa ceвepнoмopcĸaтa мapĸa Вrеnt пocĸъпнaxa c oĸoлo 1,5% дo $65,53 зa бapeл. Taĸa ĸoтиpoвĸитe
зa пъpви път пpoбиxa нивoтo oт $65 cpeд юни 2015 гoдинa.
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ в cъщoтo вpeмe ce тъpгyвa пo $58,36 зa бapeл, c 0,37 пpoцeнтa нaд нивoтo oт ĸpaя нa вчepaшнaтa
cecия.
Paбoтaтa нa нaй-гoлeмия бpитaнcĸи пeтpoлoпpoвoд Fоrtіеѕ, c мoщнocт 450 000 бapeлa нa дeнoнoщиe, биe пpeycтaнoвeнa в
пoнeдeлниĸ зapaди oтĸpивaнe нa пyĸнaтини пo cъopъжeниeтo.
Toзи cĸoĸ в цeнaтa нa Вrеnt paзшиpи paзлиĸaтa cъc cтoйнocттa нa WТІ нaд 7 дoлapa зa бapeл, дo мaĸcимaлнo oт мaй 2015
гoдинa и нaпpaви eĸcпopтът нa cypoвинaтa oт CAЩ пo-пpивлeĸaтeлнa, oтбeлязвa Rеutеrѕ.
Pъcтът нa пeтpoлния дoбив в CAЩ дo 9,71 милиoнa бapeлa в дeнoнoщиe cъщo тaĸa cпocoбcтвa зa зaдъpжaнe цeнaтa нa
aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ.
Taзи тeндeнция пoдĸoпaвa ycилиятa нa yчacтницитe в cпopaзyмeниeтo мeждy OΠEK и Pycия, цeлящo чpeз cъĸpaщaвaнe нa
дoбивa дa нaмaли пpeдлaгaнeтo нa пaзapa и cтaбилизиpa цeнитe нa пo-виcoĸo paвнищe.
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В. Стандарт
√ Икономическият ръст през 2017 г. е най-високият от шест години
Положителните темпове дават шанс да се работи по проблеми като изменението на климата
Около 3% е ръстът на световната икономика през 2017 г., което е най-високият показател от 2011 г. досега. Това сочат
данните в доклада „Световното икономическо положение и перспективи, 2018“. Положителните темпове са предпоставка
за международната общност да концентрира усилията си в дългосрочни задачи за решаването на проблеми като тези с
климатичните промени.
Подобряването на положението в световната икономика има широк характер, обясняват експерти. Анализите показват, че
близо две-трети от държавите по света през тази година са отбелязали по-висок ръст, отколкото през 2016 г.
Най-динамично развиващият се регион остава Източна и Южна Азия. Държавите там са генерирали почти половината от
световния ръст, а „една-трета се пада само на Китай“.
Прогнозите на ООН сочат, че през 2018 г. и 2019 г. световната икономика ще продължи да расте с по около 3%.
Проучването „показва, че сегашните макроикономически условия дават на реализиращите политиката хора повече
възможности да се обръщат към дълбоко вкоренилите се проблеми, продължаващи да създават пречки за напредък при
изпълнение на Целите за устойчиво развитие“, отбелязва в предисловието на доклада генералният секретар на ООН
Антониу Гутериш.
Profit.bg
√ Азиатските акции със стъпка назад, брентът поскъпна до над $65
Азиатските акции направиха лека стъпка назад днес след три поредни сесии, в които отчитаха повишения. Пазарите
консолидират с надеждата, че подемът в световния икономически растеж ще продължи по-дълго от евентуалното вдигане
на лихвите в САЩ тази седмица.
Поредните обещаващи новини дойдоха от Китай, където банките са отпуснали изненадващо голямо количество кредити
през ноември, което вероятно ще се отрази добре на продажбите на дребно и на промишленото производство, данните
за които се очакват в края на седмицата.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI отстъпва с 0.3%, след като преди това нарасна с 2% в предходните три сесии.
Измененията на пазарите в региона бяха малки, индексът на китайските сини чипове CSI300 губи 0.5%, докато
австралийският основен индекс нарастява с 0.2%. Японският Nikkei се понижи с 0.3%, след като вчера индексът индексът
записа най-високото си ниво на затваряне от 25 години насам.
Вчера индексите на Уолстрийт нараснаха, като акциите на Apple Inc оглавиха ръста. Dow Jones се повиши с 0.23%, докато
S&P 500 добави 0.32%, а Nasdaq отчете ръст от 0.51%.
Вчерашната експлозия в Ню Йорк, която бе описана от кмета на града Бил Де Блазио като „опит за терористична атака“, не
оказа траен ефект върху пазара.
Инвеститорите продължават да следят за евентуални промени в политиките на централните банки, като двудневната
среща на Федералния резерв приключва в сряда, а срещата на Европейската централна банка е в четвъртък.
Разминаването на политиката на Фед и на ЕЦБ се предполагаше, че трябва да е положително за долара.
Въпреки това еврото в момента бележи ръст от 12% спрямо долара от началото на годината, докато доларовият индекс,
който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, губи 8% през 2017 г. Това е
индикатор, че разминаването в лихвените проценти явно не е всичко на валутния пазар.
Днес еврото запазва позициите си на ниво от 1.1772 спрямо долара, след като вчера не успя да пробие съпротивата при
1.1812. Доларът се търгува срещу 113.48 йени, близо до едномесечен връх от 113.69.
Дилъри в Citibank отбелязаха, че междубанковите обеми на форекс пазара са паднали с 35% под средното ниво, а днес се
очертава още една сесия с ниска активност.
Активнoстта при биткойна бе малко по-голяма, като криптовалутата за последно се търгуваше на ниво от 16 000 долара на
борсата Bitstamp. В същото време цената на фючърсните контракти се понижи с над 1 000 долара, до 17 450 долара.
На суровинните пазари, отливът от златото продължава. Металът се търгува на цена от 1 244.70 долара за тройунция, след
като миналата седмица записа най-големия си спад от май.
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