Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
ТВ Европа
√ Промени в достъпа на чужди работници на трудовия ни пазар

Наистина имаме много положителни промени, които от една страна, облекчават процедурите по вноса на
висококвалифицирани специалисти от ЕС, и от друга има облекчаване на режима за сезоните работници. И двете неща са
от голямо значение и ние можем само да приветстваме тези изменения в закона. Това заяви доц. Теодор Дечев за
предаването „Бизнес старт“ относно приетите от НС промени за улесняване достъпа на чужди работници на трудовия ни
пазар.
Според г-н Дечев намаляването на таксата за за предоставяне или продължаване на срока на решението за разрешаване
на достъп до пазара на труда на работници от 400 лв. на 100 лв. е достойно за похвала, стига да бъде последвана и в други
случаи тази практика.
„Остава обаче един леко горчив вкус от ненаправените докрай промени“, коментира още Теодор Дечев. Според него
абсурдното ограничение, предприятията да могат да внасят от трети страни не повече от десет процента от числеността на
личния си състав трябва да бъде премахнато. Над 90 процента от фирмите в България са изправени пред необходимостта
да внасят по „половин работник“.
Според Дечев промените в трудовата миграция са една стъпка напред в решаването на проблема с липсата на кадри в
икономиката ни.
Повече информация може да видите във видеото.
Pressa.bg
√ АИКБ доволни от промените в законите
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е удовлетворена от настъпилите промени в Закона за МВР,
Закона за чужденците и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
В официалното си изявление Асоциацията изтъква, че несъмнено има още неразрешени ключови проблеми, но това не
значи, че не трябва да се отдаде дължимото на постигнатото преди няколко дни.
АИКБ благодарят на Валери Симеонов. По тяхно мнение вицепремиерът допринасял сериозно за промяна в нагласите на
политическия елит по отношение на миграцията на високо квалифицираните и сезонните чуждестранни работници в
посока на България.
От Асоциацията приветстват и четирите законодателни изменения, водещи до положителни промени в режима на работа
на сезонните работници.
Въпреки всичко, работодателите все още имат искания, независимо, че изказват задоволството си от постигнатия
напредък. Те искат уредба на трудовата миграция и мобилност в България и се надяват, че обществото ще разбере
необходимостта от приток на чуждестранни човешки ресурси, особено в сферата на дефицитни специалности.
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Важни обществено-икономически и политически теми

В. Стандарт
√ След 13 часа заседание: Депутатите приеха Бюджет 2018
След 13 часа пленарно заседание, точно в 23.00 часа, Бюджет 2018 г. бе окончателно приет. Само Канал 3 проследи
дебатите на живо от първия до последния им час.
Днешните бяха с 5 часа по-кратки от вчерашните, приключили малко след 3 през нощта.
"Съвсем накратко - искам да ви благодаря", обърна се финансист номер едно Владислав Горанов към депутатите. Там,
където дебатите бяха смислени - бяха смислени, където бяха дълги, значи са били излишни. Докато нещата се случват в
пленарната зала, значи законът има върховенство", заяви финансовият министър Владислав Горанов.
Той се обърна към малкото останали депутати от левицата - да започнат честно дебата за исканата от тях смяна на
данъчната система и премахване на плоския данък. Но ги предупреди, че ако това се осъществи, би намалило значително
приходите в хазната и двойно - парите на хората от средната класа.
Той отхвърли и упрека на БСП за нуждата от по-голяма роля на държавата при преразпределянето на приходите и
разходите. "Ниската преразпределителна роля на държавата дава възможност на инициативния човек как да разходва. Не
може да вземаме решения вместо хората. Свободният, образован, инициативен човек може сам да взема решения как да
харчи", смята Горанов. По думите му - обратното би било лицемерие.
"Според мен, от гледна точка на баланса, той действа в подкрепа на растежа", коментира министърът на финансите.
Той се обърна към соцдепутатите: "Искам да им благодаря и не приемам тезата, че през зимата бюджет може да бъде
приет на светло. Бюджет 2018 дава основа за продължаващо устойчиво развитие с растеж над прогнозираното, защото
чухме, че прогнозираме грешно, иронизира обвиненията на опозицията Горанов и изрази очакване следващата година да
бъде по-успешна и да опровергае в положителен смисъл прогнозите на МФ.
И решението на кабинета да не вкара постъпленията от бъдещата сделка в Сребърния фонд за пенсиите, както е по закон.
Втората точка на напрежение се оказаха парите за инвестиции в два знакови български храма - Зографския манастир на
Атон и катедралата "Александър Невски".
Въпреки че мнозинството отхвърли предложението на опозицията, финансовият министър се ангажира да осигури 1,1 млн.
лв., нужни задвата храма.
В бюджета за 2018 г. са заложени приходи от 23,515 млрд. лева, разходите възлизат на 24,178 млрд. лв., включително
бюджетните трансфери към общините, Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване,
министерствата и вноската на България в бюджета на Европейския съюз. Заложеният дефицит е 662 млн. лв. Минималната
заплата скача на 510 лв., икономическият ръст - 3,9%, а безработицата - 6,2 на сто.
√ Три големи сделки на банковия пазар
В България ще има сливания и придобивания в банковия и застрахователния сектори през 2018 г., точно както имаше в
Румъния през тази. Това коментира представител на австрийската правна фирма Schoenherr на по време на
конференцията в София "Сделки и инвеститори".
На същото мнение е и ръководителят на "Корпоративни финанси за ЦИЕ" към консултантската компания PwC Божидар
Нейчев. Според неговите думи през следващите 12 месеца ще има 3 големи сделки с финансови институции,
структуроопределящи за банковата система.
През 2017 г. у нас вече беше извършено едно голямо сливане в банковата индустрия. Преди близо шест месеца "Сибанк"
и "Обединена българска банка" (ОББ) се обединиха под шапката на белгийската група KBC Group. След като преди
няколко години тя купи "Сибанк" заедно с ДЗИ, през юни беше обявена и сделката за ОББ на стойност от 610 млн. евро,
като в нея влиза и още един актив - лизинговото дружество "Интерлийз". По този начин KBG Group у нас вече управлява
10 компании.
2018 г. може да донесе раздвижване по отношение на бизнеса на гръцките банки на Балканите. Още преди време от найголямата по активи банка в южната ни съседка - Piraeus Bank, обявиха, че ще търсят купувачи за дъщерните си дружества
в България, Румъния, Сърбия, Албания и Украйна. Няколко месеца по-късно беше обявено, че Piraeus Bank е постигнала
споразумение за продажбата на бизнеса си в Сърбия. Купувач е местната Direktna Banka, като сделката е на стойност
между 58 млн. и 61 млн. евро за банковите и лизинговите операции на Piraeus в Сърбия.
√ Брюксел реже схеми за укриване на ДДС
Европейската комисия представи нови мерки, с които да се пресекат схемите за ДДС измами, съобщиха от ЕК.
Измамите с ДДС водят до загуба на приходи за страните от ЕС в размер на 50 млрд. евро годишно. За да не се допуска това
ЕК планира засилване на сътрудничеството между държавите членки. В Еврофиск — съществуващата мрежа от експерти в
ЕС за борба с измамите, ще се въведе онлайн система за обмен на данни. Тя ще позволи на държавите да проверяват
данните за трансграничната дейност, а данъчни от две или повече държави ще могат да правят съвместни проверки особено важно при измами в електронната търговия.
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Предвиждат се и нови форми на обмен на данни между данъчните власти и европейските органи OLAF, Европол и
новосъздадената Европейска прокуратура при трансгранични дейности, за които има съмнение, че водят до измами с ДДС.
Обменът на данни между данъчните и митническите органи ще бъде допълнително подобрен. В момента когато стоки
пристигат от страни извън ЕС, с крайно местоназначение в една държава членка, могат да влязат в ЕС през друга,
преминавайки през нея транзитно и без за тях да се заплати ДДС, тъй като данъкът се начислява, когато стоките стигнат до
крайното си местоназначение. Според ЕК така стоката може да се отклони към черния пазар и да се избегне плащането на
ДДС. С новите правила данъчните и митничарите във всички държави членки ще си обменят информация за стоките,
влизащи в ЕС.
Investor.bg
√ Финансовото министерство очаква дефицит по бюджета за ноември
Традиционно разходите растат в края на годината, свързано основно с разплащания по инфраструктурни проекти,
обясняват от ведомството
Салдото по консолидираната фискална програма към края на ноември е положително в размер на 2,32 млрд. лева, сочи
прогнозата на Министерството на финансите. На месечна база обаче очакванията са за дефицит от 172,4 млн. лева.
От институцията посочват, че традиционно планираните разходи се концентрират в последните месеци на годината и
спрямо 2016 година няма влошаване на изпълнението на бюджета. В края на годината обаче има разходи, свързани
инфраструктурни и инвестиционни проекти, предвид края на строителния сезон.
Социалните разходи също се увеличават през есенно-зимния сезон, посочват още от финансовото министерство.
Очакваните основни параметри на консолидираната фискална програма за ноември са за приходи от 31,8 млрд. лева (90%
от разчета) и разходи за 29,5 млрд. лева, което 80,4% от годишния разчет. Вноската, платена към бюджета на ЕС към 30
ноември, е в размер на 816,4 млн. лева.
За сравнение към края на октомври приходите в държавната хазна са в размер на 29,1 млрд. лева, тоест 82,3% от годишните
разчети. На годишна база има ръст на постъпленията от 2,23 млрд. лева (увеличение от 8,7%). Данъчните постъпления
достигат 24,4 млрд. лева, което представлява ръст от 9,7%.
Приходите от преките данъци са 4,3 млрд. лева, а от косвени данъци - 12,2 млрд. лева. Приходите от социални и здравни
вноски надхвърлят 6,86 млрд. лева към края на октомври.
Разходите по фискалната програма към края на октомври достигат 26,6 млрд. лева (72,5% от планираните). Спрямо
миналата година разходите се увеличават с 1,8 млрд. лева, което се обяснява с по-високия размер на социалните и
здравните осигуровки, увеличаването на пенсиите и на минималната работна заплата.
В края на октомври фискалният резерв е 12 млрд. лева, от които 11,4 млрд. лева са на депозити в БНБ и банки. 0,6 млрд.
лева са взимания от фондовете на ЕС за сертифизирани разходи и аванси. Към края на септември във фискалния резерв
имаше 11,9 млрд. лева.
News.bg
√ Цените на родното промишлено производство се покачват, но с малко
Общият индекс на цените на производител в промишлеността у нас нараства с 0.5% през месец октомври спрямо
предходния месец септември. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно индексите на
цените на производител в промишлеността за октомври 2017 година.

Увеличението на общия индекс се дължи на нарастването на цените в добивната промишленост, където ръстът е с 2.1%.
Увеличението на цените в преработващата промишленост също спомагат за общия индекс. Там увеличението е с 0.6%. При
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ обаче е отчетено намаление - с 0.1%.
3

Според данните на НСИ по-същественото увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при
производството на основни метали (с 4.2%) и при производството на химични продукти (с 1.3%). Намалението на цените в
сектора се наблюдават при производството на тютюневи изделия (с 1.6%), при производството на хранителни продукти (с
0.5%) и при производството на облекло (с 0.1%).
В сравнение с месец октомври 2016 година общият индекс на цените на производител нараства с 5.6%. Ръстът на цените
при добивната промишленост е с 12.1%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се
наблюдава ръст с 10.2%, а при преработващата промишленост увеличението е с 3.8%.
Спрямо октомври миналата година по-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава
при производството на основни метали - с 18.0%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели
- с 6.7%, както и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.6%. Намаление е регистрирано
при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти и при производството на превозни средства,
без автомобили - съответно по 1.9%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2017 г. остава непроменен спрямо предходния
месец. Увеличение на цените има при добивната промишленост и преработващата промишленост, а намаление - при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
Спрямо октомври 2016 година индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 5.5%.

EconomyNews.bg
√ Външният дълг е намалял с €1.166 млрд.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2017 г. остава непроменен спрямо предходния
месец. Увеличение на цените има при добивната промишленост и преработващата промишленост, а намаление - при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.
Спрямо октомври 2016 година индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 5.5%.
Брутният външен дълг в края на септември 2017 г. е 32 879.8 млн. евро (65.5% от БВП), което е с 1166.5 млн. евро (3.4%) помалко в сравнение с края на 2016 г. (34 046.3 млн. евро, 70.7% от БВП). На годишна база дългът намалява с 654.4 млн. евро
(2%) спрямо септември 2016 г. (33 534.2 млн. евро, 69.7% от БВП). Това показват данни на БНБ.
Според данните на БНБ, дългосрочните задължения в края на септември са в размер на 25.3959 млрд. евро (50.6% от БВП
и 77.2% от брутния външен дълг), като намаляват с 1.2192 млрд. евро (спад с 4,6%) спрямо края на 2016 година, когато
дългосрочните задължения бяха в размер на 26.6151 млрд. евро.
Краткосрочните задължения на България възлизат през септември на 7.4839 млрд. евро (14.9% от БВП и 22.8% от брутния
външен дълг), нараствайки с 52,7 млн. евро (повишение с 0.7%) спрямо края на миналата година, когато краткосрочните
задължения бяха в размер на 7.4312 млрд. евро.
Спрямо септември 2016 година дългосрочният дълг намалява с 1,047 млрд. евро (понижение с 4%), докато краткосрочните
задължения нарастват с 392,7 млн. евро (повишение с 5.5%).
През първите девет месеца на текущата година извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в
размер на 4,2873 млрд. евро (8,5% от БВП на страната) при плащания за 4,999 млрд. евро (10,4% от БВП) година по-рано
(през периода януари - септември 2016-а), отчита БНБ.
4

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на
септември тази година е отрицателен и в размер на 1,5865 млрд. евро, като намалява с 3,1128 млрд. евро спрямо края на
2016 година. Като процент от БВП нетният външен дълг на България възлиза на 3.2% в края на септември 2017-а при 3,2%
и в края на предходната година.
В. Сега
√ Пет от европрограмите - с под 10% усвояемост
Над 5 милиарда евро, или 45%, са договорените суми до момента по оперативните програми за периода 2014-2020 г. В
сравнение с предходния програмен период имаме над 25% увеличение на подадените проектни предложения, 4.5 млрд.
лв. повече договорени суми, близо 3% увеличение на плащанията. С това се похвали вчера вицепремиерът Томислав
Дончев на Годишната среща с представители на ЕК за преглед на изпълнението на програмите.
Зад успеха, изтъкнат от Дончев, обаче се крият пет програми, по които плащанията не успяват дори да доближат десетте
процента. Нещо повече - по част от тях изпълнението дори се върти около 5 на сто. Най-зле е програмата "Морско дело и
рибарство", по която са усвоени едва 0.23% от общо 222 млн. лв. Следват "Околна среда" (4.83%), "Добро управление"
(5.75%), Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (7.31%) и програма "Наука" (8.84%), показва справка в Информационната
система за управление и наблюдение на парите от ЕС.
В същото време "Инициатива за малки и средни предприятия" се отчита с усвояемост от над 90%. Това обаче не е точно
така - бюджетът по програмата е около 200 млн. лв., но те са предназначени за отпускането на кредити за бизнеса. Колко
фирми са получили заеми досега обаче, не е съвсем ясно. "Продължаваме активно да работим за намаляването на
административната тежест, касаеща всички участници в системата, популяризирането на електронни документи и
процеси, включително и пълното интегриране на Програмата за развитие на селските райони в ИСУН 2020", отбеляза
вицепремиерът Дончев. Земеделската програма и до момента остава апокрифна. Тайна са и фирмите, мерките и проектите
по нея.
Faktor.bg
√ Пуснаха държавния имейл, по който ще ни пишат чиновниците
Тук ще постъпват и фишове, и актове от КАТ например, както и наказателни постановления
От сряда Държавната агенция “Електронно управление” пусна системата за електронно връчване. Вече всеки българин
може да си направи пощенска кутия на държавен сървър и през нея да получава документи и услуги по електронен път.
Получаването на електронен документ ще се равнява на получаването му на хартиен носител чрез препоръчана поща с
обратна разписка. В държавната пощенска кутия ще постъпва самият документ, а системата ще праща имейл на
получателя, че може да си го изтегли.
До момента дори при ползване на електронна услуга гражданите трябваше да се разхождат до администрациите, за да
получат поисканите от тях документи.
Интерфейсът на системата се намира на адрес https://edelivery.egov.bg
На този сайт администрациите трябва да направят профили на електронните си услуги, а гражданите ще могат да си
направят кутия за електронно връчване на документи. За да стане това обаче, трябва да имат или електронен подпис, или
персонален код от НОИ.
Засега системата е ползвана експериментално от осигурителния институт, като от октомври до края на ноември от там са
връчили електронно 1500 документа.
След като започне издаването на електронна идентичност и електронни лични карти, пощенската кутия ще може да се
активира и с този номер. В държавния имейл ще постъпват и фишове и актове от КАТ например, както и наказателни
постановления.
В. Банкерь
√ Канада премахва краткосрочните визи за българи от 1 декември
От 1 декември 2017-а (в 16:00 ч българско време) отпада необходимостта от визи за българските граждани, които планират
пребиваване в Канада до 6 месеца с цел туризъм, бизнес или гостуване. Така мнозина българи ще могат да сбъднат съвсем
законно, макар и за кратък срок, своята Канадска мечта.
Но и в този случай не са ни спестени формалности и процедурни капани. В специално изявление българското Министерство
на външните работи уточнява, че българските граждани, които възнамеряват да летят със самолет до Канада, ще трябва
да получат предварително одобрение чрез Електронната система за издаване на предварително разрешение за пътуване
до тази страна (eTA). То се издава еднократно и е валидно за срок от 5 години. Онези, които вече имат издадена валидна
виза, могат да продължат да пътуват с нея, без да е необходимо да кандидатстват за споменатото одобрение. Българите,
влизащи на територията на Канада през сухопътните или морските й граници също не се нуждаят от него. Иначе,
продължителността на разрешения престой при пътуване без виза може да бъде до 6 месеца и се определя от канадските
гранични власти при влизане в северноамериканската държава.
Молба за еTA може да се подава само на официалната електронна страница на правителството на Канада - Canada.ca/eTA
. Процесът се осъществява изцяло онлайн и отнема само няколко минути. За подаването на искане за предварително
одобрение са необходими валиден паспорт, кредитна или дебитна карта, с която се заплаща такса в размер на 7 канадски
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долара и валиден имейл адрес. В повечето случаи заявките се одобряват в кратък срок. Но процесът на обработване на
молбата може да отнеме и до няколко дни, ако се изисква предоставяне на други доказателствени документи.
Външното ни министерство обръща внимание на обзетите от канадска мечта авантюристи, търсещи зад океана лесна и
бърза печалба, че отпадането на визовите ограничения засяга само онези български граждани, които се готвят да пътуват
и да пребиват в Канада краткосрочно. Новите правила не засягат лицата, желаещи да работят или учат там.
Разрешения за работа се издават от канадското Министерство на гражданството и имиграцията, като за целта се
кандидатства в изнесения визов център на Канада в София или онлайн.
LeaderToday.eu
√ БНБ: Печалбата на банковата система към 31 октомври 2017 г. възлиза на 1 млрд. лв.
През октомври 2017 г. балансовото число на системата достига 95.4 млрд. лв. Във връзка с оптимизирането на
управлението на ликвидността на кредитните институции в позицията пари, парични салда при централните банки и други
депозити на виждане през месеца е отчетено намаление с 10.1%. Месечната динамика е определена от спада при
паричните салда при централни банки. Същевременно размерът на другите депозити на виждане се удвоява, поради което
ликвидната позиция не търпи съществена промяна. При портфейлите с ценни книжа е отчетен месечен растеж със 7.0% до
13.3 млрд. лв., а делът им в активите в края на октомври достига 13.9%.
В края на октомври ликвидните активи са 30.6 млрд. лв. В тяхната структура делът на паричните средства и парични салда
при БНБ намалява до 38.8%. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11, остава висок – 37.13%.
Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни
институции) нараства през октомври с 0.3% до 56.2 млрд. лв. Увеличение се наблюдава при кредитите за домакинства (със
152 млн. лв.) и за други финансови предприятия (с 59 млн. лв.). Намаление на кредитите е отчетено при секторите
нефинансови предприятия (с 67 млн. лв.) и държавно управление (с 0.6 млн. лв.).
При депозитите в банковата система е отчетен растеж с 0.2% на месечна база до 81.6 млрд. лв. в края на октомври.
Увеличават се депозитите на кредитни институции (с 58 млн. лв., 1.2%), на нефинансови предприятия (с 469 млн. лв., 2.0%)
и на домакинства (със 188 млн. лв., 0.4%). Намаление е налице при депозитите на секторите други финансови предприятия
(с 495 млн. лв., 13.5%) и държавно управление (с 33 млн. лв., 1.8%).
Печалбата на банковата система към 31 октомври 2017 г. възлиза на 1 млрд. лв. (при 1.187 млрд. лв. за десетте месеца на
предходната година). Извършените разходи за обезценка по кредити и вземания от началото на 2017 г. възлизат на 572
млн. лв. (при 613 млн. лв. към 31 октомври 2016 г.).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 12.4 млрд. лв., като за месеца е увеличен със
103 млн. лв. (0.8%) поради нарастване на печалбата и натрупания друг всеобхватен доход.
Към 30 септември 2017 г. съотношенията на капиталова адекватност2 на банковата система остават високи. Съотношенията
на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност в края на
септември са съответно 20.53%, 20.99% и 22.20% (при 20.84%, 21.31% и 22.55% към края на юни 2017 г.).
Novini.bg
√ Саудитска Арабия има интерес от инвестиции в 5-звездни хотели у нас
Саудитска Арабия се интересува от инвестиции в 5-звездни хотели в България и иска да участва активно с вложения
в страната ни.
Държавата ви има голям потенциал не само за инвестиции в туризма, но и във всички сектори на икономиката“. Това каза
на министъра на туризма Николина Ангелкова в Рияд Негово Кралско Височество Султан бин Салман бин Абдулазиз АлСауд, принц на Кралство Саудитска Арабия и председател на Комисията по туризъм и национално наследство на
държавата.
Министър Ангелкова е на посещение в Кралство Саудитска Арабия с правителствена делегация на най-високо равнище,
начело с премиера Бойко Борисов.
Промотираме България като атрактивна туристическа дестинация, посочи принц Султан бин Салман бин Абдулазиз АлСауд.
Българският министър представи пред принца Картата на инвестиционните проекти в туризма в България. Тя обърна
внимание на огромните възможности за развитие на различни видове туризъм – СПА, културно-исторически, здравен и
морски.
Сред предимствата на България като дестинация са финансова и политическа стабилност, нормативна база, която
насърчава големите инвеститори. Други плюсове са 10% ставка на корпоративния данък, 10% данък общ доход, ръст на
БВП от 3,4% за 2016 г., заяви министър Ангелкова.
„През миналата година броят на посещенията на граждани от Саудитска Арабия в България бележи ръст от 78% спрямо
2015 г. Регистрирано е и сериозно увеличение на пътуванията на българи в арабската страна“, заяви министър Ангелкова
и призова за насърчаване на двустранните контакти в туризма.
Принцът на Саудитска Арабия и министър Ангелкова се обединиха около идеята, че за двете държави ще е от голяма полза
обменът на експертен опит и информация в сектора. Министър Ангелкова отчете и изключително успешната за България
година в туризма. Броят на чуждестранните туристи в страната ни премина границата от 8 млн. за тази година, сочат
данните на НСИ към октомври 2017 г.
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„За периода януари-октомври 2017 г. посещенията на чуждестранни туристи у нас е бил 8 026 103. Това е ръст от 7,6%
спрямо същия период на 2016 г., която беше рекордна в цялата история на отрасъла“, допълни министър Ангелкова.
Страната ни става все по-разпознаваема и предпочитана дестинация за висок клас туристи, обяви тя. Двете държави ще
насърчават различни инициативи за взаимно популяризиране на културни и исторически забележителности. Саудитска
Арабия и България ще обменят опит по отношение на маркетингови проекти и реклама в туризма. На срещата бе
договорено също да бъдат организирани работни групи в областта на туризма. Представители на арабската държава ще
имат възможност да посетят България, за да се запознаят с опита на страната ни в развитието на сектора.
Още през октомври 2016 г. между Република България и Саудитска Арабия бе подписан Меморандум за разбирателство
за сътрудничество в областта на туризма, когато по покана на министър Ангелкова на официално посещение в България
бе принц Султан бин Салман бин Абдулазиз Ал-Сауд. Целта на документа е страните да представят потенциалните си
възможности за туризъм, да насърчават взаимните инвестиции, да подкрепят съвместни туристически и културни
мероприятия и да си сътрудничат активно по инициативи на международни институции като Световната организация по
туризъм (СОТ) към ООН.
Министър Ангелкова покани принц Султан бин Салман бин Абдулазиз Ал-Сауд да се включи в Международния конгрес на
световните цивилизации и древните маршрути към СОТ. Форумът ще се проведе в България между 14 и 16 ноември
следващата година.
Fermer.bg
√ Цената на царевицата в момента – 277 лв./тон
Изкупната цена на ечемика расте
По данни на земеделското министерство средните изкупни цени на слънчоглед и царевица отбелязват незначително
повишение на седмична база, съответно с 0,2% и 0,4%, докато тези на пшеницата - фуражна и хлебна, ечемика и рапицата
остават без промяна.
Изкупните цени на ечемик, пшеница - хлебна и фуражна и рапица продължават да се движат над нивата отпреди една
година, като увеличението е в рамките на 1,2% - 6%.
От друга страна, царевицата и слънчогледът се изкупуват на по-ниски цени от миналогодишните, съответно с 6,5% и 16,3%.
Money.bg
√ Бeз изнeнaди: Πpoдължиxa пaĸтa OΠEK+. Πeтpoлът peaгиpa cдъpжaнo
Цeнитe нa пeтpoлa peaгиpaт в пeтъĸ cдъpжaнo - c минимaлeн pъcт нa yдължaвaнeтo нa cпopaзyмeниeтo мeждy OΠEK и
пpoизвoдитeли извън ĸapтeлa зa oгpaничaвaнe нa дoбивa дo ĸpaя нa 2018 гoдинa.
Oщe пpeди cpeщaтa вчepa във Bиeнa, aнaлизaтopи пpoгнoзиpaxa , чe ĸoтиpoвĸитe нямa дa ce пpoмeнят cъщecтвeнo, a дaжe
мoжe и дa пaднaт, тъй ĸaтo пpoдължaвaнeтo нa пaĸтa OΠEK+ бe oчaĸвaнo и вeчe e ĸaлĸyлиpaнo в цeнaтa нa cypoвинaтa.
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt ce пocĸъпнaxa c 0,37 пpoцeнтa дo $62,86 зa бapeл. Koнтpaĸтитe зa aмepиĸaнcĸия
eтaлoн WТІ в cъщoтo вepмe ce тъpгyвaт пo $57,57 зa бapeл, c 0,3 пpoцeнтa нaд цeнaтa oт ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия.
Πpeз нoeмвpи цeнaтa нa двaтa eтaлoнни cвeтoвни copтa Вrеnt и WТІ ce пoĸaчиxa cъoтвeтнo c 3,6%, - нa 5,6%.
B чeтвъpтъĸ във Bиeнa члeнoвeтe нa Opгaнизaциятa нa cтpaнитe изнocитeлĸи нa пeтpoл и пpoизвoдитeли извън ĸapтeлa,
нaчeлo c Pycия, ce дoгoвopиxa дa пpoдължaт cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa c oщe 9 мeceцa - дo ĸpaя дo ĸpaя
нa 2018 гoдинa.
Πo тoзи нaчин yчacтницитe в пaĸтa OΠEK+ ce нaдявaт дa бaлaнcиpaт пeтpoлния пaзap и дa cтaбилизиpaт цeнитe,
нaмaлявaйĸи пpeдлaгaнeтo и гoлeмитe глoбaлни зaпacи.
Ho пpoизвoдитeлитe нa пeтpoл дaдoxa дa ce paзбepe, чe мoгaт дa нaпycнaт cдeлĸaтa, aĸo yceтят, чe пaзapът пpeгpявa.
Cлeдвaщoтo зaceдaниe нa OΠEK, нa ĸoeтo ocнoвнитe пpoизвoдитeли и изнocитeли нa cypoвинaтa щe oбcъдят peзyлтaтитe
oт cпopaзyмeниeтo e плaниpaнo зa юни cлeдвaщaтa гoдинa.
Ocвeн тoвa ĸapтeлът peши дa oгpaничи дoбивa нa Hигepия и Либия нa paвнищeтo oт 2017-a - oбщaтa ĸвoтa e зa дo 2,8
милиoнa бapeлa в дeнoнoщиe. Πpeди двeтe cтpaни бяxa изĸлючeни oт cпopaзyмeниeтo.
Πpипoмнямe, cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa c oĸoлo 1,8 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe бe cĸлючeнo в ĸpaя нa
2016 гoдинa. OΠEK ce зaдължaвaшe дa нaмaли пpoизвoдcтвoтo c 1,2 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe, cтpaнитe извън ĸapтeлa c
580 xил. бapeлa, oт ĸoитo 300 xил. бapeлa ce пaдaт нa Pycия. Πpeз мaй т.г. пaĸтът, ĸoйтo дoceгa ce изпълнявa нa дocтa
зaдoвoлитeлнo paвнищe и oĸaзa влияниe въpxy пaзapa, бe yдължeн дo мapт 2018 гoдинa.
Eдин oт ocнoвнитe пpoтивoдeйcтвaщи фaĸтopи нa ycилиятa нa OΠEK+ дa oгpaничaт пpoизвoдcтвoтo e нapacтвaщият дoбив
нa cypoвинaтa в CAЩ, ocoбeнo нa шиcтoв пeтpoл.
Profit.bg
√ Азиатските акции ограничиха ръста си днес
Азиатските акции и доларът ограничиха ръста си днес, след като апетитът към риск първоначално бе подкрепен от
повишенията на Уолстрийт, но бе ограничен от опасенията около данъчната реформа в САЩ.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI остана почти без промяна за деня. За седмицата индексът губи 2.6%.
Яонският Nikkei отчита ръст от 0.1% и върви към седмично повишение от 0.9%.
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“В момента пазарът е фокусиран основно върху това дали проектозаконът за данъците ще мине или не,” казва Ютака
Миура, старши технически аализатор в Mizuho Securities в Токио.
Късно вчера Сенатът отложи гласуването на проектозакона и все още не е ясно дали то ще се проведе и днес.
На Уолстрийт вчера основните индекси записаха повишение, като нагласите бяха подкрепени от очевидния прогрес по
отношение на прокарването на данъчните промени. S&P 500 затвори на рекордно ниво, а Dow Jones проби за първи път
нивото от 24 000 пункта.
Фючърсите на S&P днес губят 0.3%, след като гласуването на проектозакона в Сената бе забавено.
Доларът отстъпи част от спечеленото днес, след като лихвите по щатските държавни облигации се понижиха след
отлагането на гласуването.
Лихвата по 10-годишните облигации бе на ниво от 2.409% в ранната азиатска търговия, което бе под нивото на затваряне
от вчера.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се понижи с
0.1%, до 92.959 пункта, но все още бележи 0.2% ръст за седмицата.
Доларът остава без промяна спрямо йената на ниво от 112.53, след като преди това докосна 112.690, което бе най-високо
му ниво от 21 ноември насам.
Еврото отчита леко повишение за деня до 1.1912 долара, въпреки че остава под двумесечния си връх от 1.1961, достигнат
в понеделник.
Биткойнът поевтинява с 2.4%, до 9 707 долара, задържайки се над дъното от 9 000 долара от предходната сесия, но все
още е далече от рекордните 11 395 долара, достигнати по-рано през седмицата. Криптовалутата поскъпна с 55% през
ноември.
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