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√ Гимназиите ще приемат 60 748 ученици в 2324 паралелки
МОН утвърди държавен план-прием в VIII клас през 2017-2018 година
Утвърденият държавен план-прием в VIII клас през 2017-2018 година предвижда 60 748 ученици да се обучават в 2324
паралелки. Предвижда се да има 1185 профилирани паралелки и 1139 професионални паралелки.
Единствено тази година учениците, завършили основно образование в VII и VIII клас, могат да кандидатстват в държавния
план-прием. Той определя местата, на които се приемат ученици в паралелките за професионална подготовка в
професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища. План-приемът утвърждава също
профилите и специалностите от професии и паралелки, както и формите на обучение – дневна, вечерна, задочна и дуална
система. За първа година план-прием ще има и в V клас в профилирани гимназии с профил „Математика“ и „Природни
науки“.
Анализът на МОН сочи, че през миналата учебна година броят на завършващите VII клас намалява с предходната с 1032
ученици, но през сегашната година има увеличение. В София-град има най-много ученици и броят им се увеличава с всяка
следваща година. Намаляват учениците, които завършват VII клас, в областите Ямбол, Силистра, Русе, Разград, Пловдив,
Видин и Габрово.
Най-много паралелки за прием по профили са утвърдени по „Чужди езици“, следвани от „Софтуерни и хардуерни науки“,
а най-малко – по „Изобразително изкуство“ и „Музика“.
Намалява и броят на учениците, които завършват VIII клас. Такава тенденция има в областите Ямбол, Търговище, Шумен,
Хасково, София-област, Русе, Пловдив, Кюстендил, Кърджали и Добрич. В София-град и тук завършващите са най-много и
броят им постоянно расте.
√ Български бизнес проект се разраства в Европа
Иновативният форум „Бизнес буря“ (Business Storm), който миналата година се реализира за пръв път в София, ще се
състои в Лисабон, Португалия, на 1 и 2 юни 2017 г.
Иновативният форум „Бизнес буря“ (Business Storm), който миналата година се реализира за пръв път в България, ще се
състои в Лисабон, Португалия, на 1 и 2 юни 2017 г. Успехът на българския проект се дължи на участието на лектори и
мениджъри от световно ниво, богатата програма за обмяна на опит, изпитването на сетивата чрез симулиране на реална
среда, възможността за създаване на успешни бизнес партньорства и др.
Събитието в Лисабон надгражда провелия се у нас формат. Богатата му двудневна програма ще се реализира под
патронажа на кмета на Лисабон и с подкрепата на Португалската агенция за търговия и инвестиции (AICEP Portugal Global Trade & Investment Agency), чиято дейност е насочена както към насърчаване на чуждестранните инвестиции в страната,
така към разрастването на португалските компании в чужбина, с фокус върху пазарите на Латинска Америка, САЩ и Африка.
Партньори на „Бизнес бурята“ са португалският технологичен център DNA Cascais, StartUP Portugal, StartUPLisboa, Eventfuelи
много др.
Форумът ще събере на едно място световни известни лектори от 3 континента, сред които:
- Carlos Da Silva (Switzerland/Portugal) - Director of Founders Institute, Executive Education & MBA;
- Elan Oren (Israel / USA) - Founder of iMesh, Serial Entrepreneur, Senior Technology Executive;
- Filipe Carrera(Portugal) - International Speaker, Trainer, Author & Business Coach;
- Suhas Gopinath (India/Germany) - Young Global Leader at World Economic Forum, Co-founder & CEO at ShopsUp, Harvard;
- Aleks Bozhilov (Bulgaria) - Google Account Manager, Serial Entrepreneur;
- Kelvin Lee (Singapore / UK) - Director Social Media Marketing (Global) at Thomson Reuters, International Speaker, Entrepreneur.
Лекциите и тренингите в рамките на „Бизнес бурята“ са по три ключови теми: BUSINESS; IT & DIGITAL; SOFT SKILLS.
Очакванията са форумът да събере около 200 участници от цял свят.
През 2018 г. форумът „Бизнес буря“ ще се реализира в Монако. Четвъртото издание ще се проведе отново в София, след
което предстои организацията му в други европейски градове.
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В. Сега
√ Кабинетът изненадващо поиска да се забрани приватизацията
Трима министри рапортуват пред премиера Борисов, че е време да се надгражда държавната собственост
Правителството на ГЕРБ и "Обединените патриоти" е на път да сбъдне бляновете на БСП и на "Атака" за повече държава в
икономиката. Вчера новият Министерски съвет на Бойко Борисов изненадващо реши да забрани приватизацията. За
целта спешно е изработен проект за законови промени, които да бъдат внесени в парламента.
Подканени от премиера, трима министри се опитват да разяснят защо трябва да бъде наложен пълен мораториум върху
раздържавяването, разкрива стенограмата от вчерашното заседание на МС. Борисов дава първо думата на министъра на
икономиката Емил Караниколов, който допреди дни беше шеф на Агенцията за приватизация. Караниколов съобщава, че
всъщност почти нищо не е останало за приватизация. Той цитира анализ на АП, според който над 98% от предприятията
вече са раздържавени, като не се броят особено важните, които се намират в т. нар. забранителен списък - като "ВМЗ
Сопот", "Кинтекс", "Ел Би Булгарикум", БДЖ и др. "Няма да продаваме, оттук нататък ще развиваме дружествата,
включително и тези в Министерството на икономиката и други ведомства, като например Военнопромишления комплекс",
обяснява Караниколов. Засега не е ясно какво точно включват плановете на кабинета "Борисов 3" за развитие на
държавната икономика. Парадоксалното е, че в програмата пише точно обратното - че управляващите ще развиват
фондовата борса и това ще става и чрез продажбата на държавни активи на борсата.
А въпреки че според най-младия министър ресурсът за раздържавяване е почти нулев, все пак били наложителни законови
промени, с които да се забрани продажбата на акции и дялове на държавни дружества, в това число и на техни дъщерни
компании. "Ще приветстваме всяка регламентация на публично-частното партньорство, но считаме, че към момента
процесът на приватизация е приключил", заключава Караниколов.
От думите му се разбира още, че след като бъде променен законът, обособени части от държавни предприятия и техни
дъщерни дружества ще могат да се продават - но след разрешение от Народното събрание по предложение на
правителството. А дотогава всички започнати процедури за приватизация ще бъдат прекратени. Любопитното е, че точно
докато Емил Караниколов бе шеф на Агенцията за приватизация, станаха някои скандални сделки за обособени части на
предприятия, включени в забранителния списък. Такъв бе случаят с Дипломатическия клуб в Бояна, част от Агенцията за
дипломатически имоти АДИС. Клубът бе продаден на трима младежи, занимаващи се с дизайн, а те го препродадоха на
фирма, свързвана с бизнесмена депутат Делян Пеевски. По подобен начин и Музеят на виното стана притежание на
компания от орбитата на Пеевски. Караниколов и оглавяваната от него агенция не намериха нищо смущаващо в тези
сделки. А вече като министър той "открива", че "в последните години се забелязва тенденция, че принципалите,
министрите не съгласуват продажби на акции и дялове на търговски дружества поради различни причини: добро
финансово състояние или лошо финансово състояние".
"Така или иначе големият процес на раздържавяване е приключил, поради което считаме и е коректно да внесем текст,
който да забрани приватизацията на акции и дялове на държавни дружества, в това число и на техни дъщерни дружества",
заключава доста объркано Караниколов.
Рамо му дава министърът на финансите Владислав Горанов, който след заседанието обяснява, че приватизацията до
голяма степен е изиграла своята роля, а фокусът вече е "върху прекратяване на всякакви спекулации, свързани с
държавната собственост, както върху новата визия за управлението й, в която ролята на парламента се увеличава".
"Стратегията за развитие на държавните дружества от Военнопромишления комплекс е свързана с увеличаване на тяхната
роля както за отбранителните способности на Българската армия, така и като икономически субекти, които могат да
реализират резултат за държавата", опитва се да обясни новия курс старият нов министър на финансите.
Принос в неясните оправдания дава и вицепремиерът Томислав Дончев, който изтъква, че дружествата от ВПК имат
отношение към националната сигурност. "И предвид факта, че се коментират проекти за модернизация на въоръжените
сили, едва ли някой има съмнение, че трябва да бъдат положени всички усилия, когато се усвояват нови единици техника,
да се направи максималното - или те да се доекипират, изграждат, или поне ремонтират в наличната инфраструктура от
дружества. Те така или иначе са в забранителния списък, но ключов приоритет трябва да е развитие на капацитет в тази
сфера. Не бива само да купуваме, да харчим пари, без да се усвоява капацитет в България и да се използват всички шансове
за допълнително развитие на индустрията в отбранителната сфера", изтъква Дончев, очевидно забравил, че някои от найголемите оръжейни компании, работещи за националната сигурност на големи държави, са частни.
През есента на м.г. премиерът Бойко Борисов обяви, че ще направи ревизия на всички приватизационни сделки в България,
но до това така и не се стигна. Самият Емил Караниколов пък успя да се задържи на шефското място в няколко
правителства. Той беше назначен още в първия кабинет на Борисов и управлението му не се свързва с огромни сделки, с
изключение на сделката на десетилетието - "Булгартабак", която бе купена от австрийската "БТ Инвест" за 100 млн. евро.
Продажбата бе обвита в съмнения още в зародиш, а по-късно Караниколов реализира и други две спорни сделки - за
Дипломатическия клуб в Бояна и Музея на виното, свързвани с Пеевски.
Колкото до самата Агенция по приватизация, тя и в момента не работи особено. Последният й публикуван план за
дейността е за 2016 г. От него става ясно, че сред топфирмите за раздържавяване са "БДЖ -Товарни превози", БФБ, летище
Пловдив и др., които обаче и до момента са държавни. Отчет за това какво е продадено и за колко пари през м.г. няма.
Все пак - през 2015 г. приходите са в размер на 4.4 млн. лв. - парични и непарични платежни средства, дошли основно от
следприватизационния контрол.
ЗАМЕСТНИК
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От Агенцията за приватизация все още не могат да кажат официално или не кой е новият им шеф, след като Емил
Караниколов влезе в министерството. Предвид новата реформа обаче който и да е той, едва ли ще има много работа освен
следприватизационния контрол.
(Д)ЕФЕКТ
Част от постъпленията от приватизацията отиват в Сребърния фонд, а друга - в Държавната консолидационна компания
(ДКК). Затова и от ДКК изтъкнаха липсата на продажби като един от съществените рискове пред финансите й и препоръчаха
на ресорната агенция да бъде по-активна.
√ "Булгаргаз" поиска увеличение на газа с 4.22%
Ново увеличение на природния газ поиска "Булгаргаз" за третото тримесечие на годината. Прогнозната цена за периода
юли - септември е 378.60 лв. на 1000 куб. м (без пренос, акциз и ДДС), или увеличение от 4.22% в сравнение с прилаганата
през второто тримесечие цена.
Увеличението се дължи на очакваните по-високи доставни цени на природния газ през третото тримесечие на 2017 г.,
мотивират предложението си от "Булгаргаз". Окончателното искане на обществения доставчик ще бъде внесено в
енергийния регулатор в началото на юни. Също тогава ще се коментират и новите цени на тока. Засега почти всички
държавни и частни дружества искат сериозно увеличение на електроенергията.
"Булгаргаз" вече получи увеличение на цената с шоковите близо 30%. Природният газ бе увеличен от 1 април и това се
отрази почти веднага и на цените на парното и тока. От КЕВР пък обясниха, че реално не регулират цените на газа.
"Получаваме заявление за промяна и търсим дали то има основание според нормативната уредба и договора между
"Булгаргаз" и "Газпромекспорт", обясни председателят Иван Иванов след априлското обсъждане на цените.
Първоначално компанията поиска скок с 33% и заплаши, че ако не получи увеличение, няма да може да плаща доставките
от руската компания. А това щяло да се отрази на индустрията. Общественият доставчик завърши 2016 г. с дългове от около
80 млн. лв. и двойно по-голяма сума несъбрани вземания.
В. Стандарт
√ Нено Димов иска туристически хъб
Създаването на туристически хъб е сфера за развитие в сектора. Това коментира вчера министърът на околната среда и
водите Нено Димов в интервю за телевизия "Европа".
"Един курорт се продава относително трудно. Ако направите един хъб от много курорти, както има в Австрия, в Швейцария,
тогава дестинацията става значително по-атрактивна. Същото важи и за черноморския туризъм, и за селския и екотуризма",
каза Димов.
Според него България трябва така да развие тези дейности, че "да бъдат съчетани, за да може не едното да отблъсне
другото, а всяко да привлича от потенциално различното". Основната безработица е в нискоквалифицираната работна
ръка, а в сферата на туризма има доста работа за нискоквалифицирани хора, каза Димов. И призова тази сфера да бъде
внимателно проучена и развита. Министърът съобщи, че в работата си ще търси баланс между опазването на околната
среда и икономическото развитие.
Investor.bg
√ Процедурата по "внос" на сезонни работници ще бъде съкратена
Новите срокове ще бъдат разписани в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност
Ще бъде намален срокът за регистрация на сезонни работници от трети страни за работа в България. За това са се
договорили министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков,
съобщават от Министерството на туризма.
Двамата са обсъдили ускорената процедура да бъде разписана в Правилника за прилагане на Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност в кратки срокове.
Целта е да бъде намалено техническото време, за което се извършва регистрацията на сезонни работници от трети страни
за работа в страната за до 90 дни. Съгласно сега действащите текстове процедурата отнема 15 дни.
Правилникът за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е приет с постановление на
Министерския съвет в края на септември 2016 г. Промяната е стъпка в решаването на проблема с липсата на кадри в
туризма.
Основната липса на специалисти в сектора е най-вече в изпълнителските позиции - пикола, камериерки, сервитьори,
рецепционисти, бармани, почистващ персонал и всички други, които се грижат пряко за комфорта на всеки един турист.
Не е необходимо те да имат висше образование, но трябва да бъдат изключително добре подготвени и квалифицирани.
Обмисля се и създаването на квалификационен и преквалификационен център към Министерството на туризма, което
също трябва да доведе до преодоляване на кризата.
По данни на министерството за сектора не достигат над 23 хил. души.
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√ Пенсионните дружества ще отчитат пред КФН изпълнението на препоръките
Всички пенсионноосигурителни дружества имат срок от 10 дни да предоставят на Комисията програмите си
Комисията за финансов надзор (КФН) задължи пенсионноосигурителните дружества в страната да представят
актуализирана Програма за изпълнение на препоръките в резултат на прегледа на активите им. Това става ясно от решение
на регулатора от 10 май 2017 година.
Така всички пенсионноосигурителни дружества имат срок от 10 дни да предоставят на КФН програмите си във връзка с
изпълнение на препоръките, дадени от независимите външни експерти в резултат от проверката на активите им към 31
декември 2016 г. и по отношение изпълнението на препоръките от прегледа на активите към 30 юни 2016 година.
Програмата следва да е утвърдена от управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и да съдържа конкретни
мерки и срокове за изпълнение на всички препоръки, дадени от независимите външни експерти.
В случай че дружеството е изпълнило дадените препоръки, трябва да информира за това обстоятелство Комисията за
финансов надзор, както и да представи съответните доказателства.
√ Фонд "Научни изследвания" е класирал научни проекти за близо 7 млн. лева
От предвидените 15 млн. лева за научни изследвания през миналата година не са изразходвани само 0,07% от парите
Фонд "Научни изследвания" е одобрил научни проекти на стойност 6 849 287 лева през миналата година.
Това е общата сума на средствата, които ще бъдат разплатени през 2017 и 2018 г, посочва се в годишния отчет на Фонда,
съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.
От предвидените 15 млн. лева за научни изследвания през миналата година не са изразходвани малко над 9 хил. лева –
около 0,07% от всички средства. За сравнение, през 2014 г. неоползотворени са били 42% от целия бюджет, предвиден за
научни изследвания.
През изминалата година са били подадени общо 528 проекта за фундаментални изследвания, като одобрени от тях са 173.
Общата сума, която Фонд "Научни изследвания" е отпуснал по тях, е 4 874 025 лева.
В конкурса за млади учени са подадени общо 59 проекта, а са одобрени 43 на обща стойност 780 021 лева.
Има одобрени проекти и по споразумения за двустранно сътрудничество и научна периодика, пише в отчета на Фонда.
Най-много са подадените документи по технически науки – 90, като са одобрени 78 броя.
При биологическите науки от 80 кандидатствали проекта са финансирани 76.
В областта на математическите науки и информатиката от 31 кандидатствали са класирани 27 проекта.
При медицината от 45 проекта са класирани 40.
В химическите науки са кандидатствали проекти с 56 ръководители. Не е одобрен само един от тях, но поради изчерпване
на средствата, предвидени за тази научна област, 39 са класирани като резервни.
Отделно от това е отпуснато финансиране на проектите, одобрени през 2014 г., които вече са достигнали на втори етап –
това са 87 проекта, които получават 6 095 677 лева.
Онези научни разработки, които са получили оценка отличен на междинния си етап, са финансирани в пълен размер. На
останалите, които имат по-ниска оценка, е наложена финансова корекция.
За финансиране през 2017 г. остават проекти, чиито отчети са получени по-късно или първият им етап е удължен.
Econ.bg
√ ДАНС и МВР предлагат изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари
Законът засяга работата на ред държавни институции, търговските банки, борсови и инвестиционни посредници,
обменни бюра, застрахователи, пенсионно-осигурителни дружества, одитори, счетоводители, нотариуси и други
Държавна агенция “Национална сигурност” и МВР обявиха за обществено обсъждане изцяло нов Закон за мерките срещу
изпирането на пари. Изненадващо, мащабният законопроект се публикува часове след първото заседание на новото
правителство, предава БГНЕС.
За сравнение, досега действащият ЗМИП се състои от общо 24 члена и общо 5 глави, докато предложеният проект се състои
от общо 125 члена и общо 10 глави. Новият закон има за цел привеждането на българското законодателство в съответствие
с европейска директива, относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и
финансиране на тероризма. Изискванията на новата Директива (ЕС) 2015/849 следва да бъдат въведени в националните
законодателства до края на месец юни 2017 г.
Законът засяга работата на ред държавни институции, търговските банки, борсови и инвестиционни посредници, обменни
бюра, застрахователи, пенсионно-осигурителни дружества, одитори, счетоводители, нотариуси и други. “Ефектът, който
следва да постигне новото законодателство, е подобряване на прозрачността в собствеността на юридическите лица и
другите правни образувания, както и по-доброто познаване на клиентите от страна на задължените субекти. Очакван ефект
е и алокацията на ресурси от страна на тези задължени субекти по отношение превенцията на изпирането на пари и
финансирането на тероризма също да става на база оценка на рисковете. С въвеждане на по-високи санкции за неспазване
на закона и с подобряване на контролните функции на надзорните органи следва да се постигне по-висок превантивен
ефект при прилагането на новото законодателство.
До момента практиката показва, че някои от задължените субекти пренебрегват определени свои задължения, като това
следва да бъде преодоляно именно с тези нови изисквания”, пишат в мотивите от ДАНС и МВР. Друг очакван ефект е
повишаване на нивото и качеството на взаимодействие между финансово-разузнаватеното звено в ДАНС и
правоохранителните органи. Това следва да се извърши чрез даване на по-широк достъп до информация и повишаване
качеството на оперативния анализ, чрез въвеждане на изискване за допълнителен анализ на собствените бази данни от
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страна на ДАНС. За целта е необходимо и въвеждане на допълнителни механизми за използване на електронни средства
за получаване, анализ и обмен на информация.
Подобни мерки са необходими поради огромните обеми на постъпваща информация по реда на действащия Закон за
мерките срещу изпирането на пари и съобразно предложените законодателни изменения, допълват вносителите на
законопроекта. ДАНС и МВР предлагат изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари.
Службите очакват, че новият закон ще доведе до намаляване на случаите свързани с изпирането на пари и така “ще бъде
повишен интегритета на финансовата система в страната, ще бъде постигнато по-високо ниво на доверие в същата, както
от страна на гражданското общество, така и на бизнеса”. “При намаляване случаите на изпиране на пари следва да бъдат
намалени и свързаните с това предикатни (първоначални) престъпления, които генерират финансови активи. Що се касае
до финансирането на тероризма, ползите, които следва да бъдат постигнати, са предимно социални чрез превенция на
устоите на обществото”, става ясно от оценката на въздействието на предложения закон.
По данни на “Финансово разузнаване” на ДАНС, за 2015 г. със заповед на министъра на финансите са били спрени за срок
от 3 (три) работни дни, съмнителни операции и/или сделки в общ размер от 40 млн. лева, като са били получени доклади
за съмнителни операции на обща стои?ност 4,365 млрд. лева, а са разкрити към правоохранителните органи и/или
прокуратурата съмнителни операции/сделки (където съмнението за изпиране на пари не е отпаднало след извършения
анализ от страна на дирекцията) в размер на 2,6 млрд. лева. Според проучване на Организацията на обединените нации,
размерът на паричните средства, които ежегодно се изпират в световен мащаб, възлиза приблизително на 1,6 трилиона
долара, т.е. 2,7 % от световния БВП. Проучването показва, че по-малко от 1 % от изпраните средства биват разкрити от
правоприлагащите органи, а реално конфискувани са по-малко от 0,2 %, става ясно от мотивите.
БТВ
√ Владислав Горанов: Няма да се наложи актуализация на бюджета
Бюджетът, така както го подготвихме, има достатъчно възможности да удържи новите политически решения и
необходимостите на страната от финансиране, каза той
Министърът на финансите Владислав Горанов прогнозира, че няма да се наложи Законът за бюджета за 2017 г. да бъде
актуализиран в нито един от параметрите му.
Той каза, че сметката за европредседателството на България ще бъде допълнена, но това не предполага актуализация на
Закона за държавния бюджет за 2017 г.
Бюджетът, така както го подготвихме в края на 2016 г., и както беше одобрен от парламента, има достатъчно възможности
да удържи новите политически решения и необходимостите на страната от финансиране до края на годината, посочи той.
Що се отнася до новите размери на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и свързаните с нея други размери
на пенсии, министърът каза, че ще бъде предложено изменение на Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване. Това е отделен закон, който регламентира размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Ангажиментът, който договорихме с Обединените патриоти, е за увеличаване на минималните пенсии от 1 юли и от 1
октомври и той остава непроменен, посочи министър Горанов.
Помолен да коментира спирането на приватизацията на акции и дялове на държавни дружества, министър Горанов каза,
че приватизацията до голяма степен е изиграла своята роля. Фокусът е върху новия начин на управление на държавната
собственост и прекратяването на всякакви спекулации, свързани с теми за приватизация на обособени части или акции и
дялове в отделните министерства, посочи министърът.
Той съобщи, че се обсъжда внасянето наново законопроекта за концесиите.
Горанов каза и че стратегията за концесиониране на летище София остава непроменена.
Dnes.bg
√ Нов модел банкиране ще става все по-актуален в България
Очаква се България да достигне ръст от 3,9 % през тази година
Българската икономика ще се развива с едни от най-бързите темпове в Централна и Източна Европа. Това сочат прогнозите
на експертите, изказани на годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие, която се провежда в
момента в Никозия. Темата коментира Делян Петришки, Bloomberg TV Bulgaria, в директно включване от Кипър за ефира
на Bloomberg TV Bulgaria.
"Положителни са посланията от Никозия на годишната среща на ЕБВР, като за пръв път от 2008 насам всички икономики
от ЦИЕ ще се движат в крак и ще отчитат растеж и то със стабилни темпове. В повечето държави дори се отчита ръст на
БВП над 3%, а средното ниво за 2017 е ръст от 2,1%. Според прогнозата на икономистите от УниКредит България ще
постигне ръст от 3,9 % през тази година".
Банковият сектор в ЦИЕ е печеливш във всички държави в региона, като се представя по-добре като рентабилност и
печалби, спрямо сектора в Западна Европа, подчерта Петришки. По думите му рисковете в региона са свързани преди
всичко с Турция, която остава "основен рисков фактор, като една от най-големите икономики в региона".
"Русия също остава проблемна с липсата на реформи там, но икономистите са положително настроени - очаква се край на
рецесията, растеж и край на стагнацията".
Прогнозите на експертите, сподели Петришки, са, че средата на ниските лихви ще продължи, а основният фокус на банките
ще бъде намаляване на разходите и преминаване към друг модел на банкиране:
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"Дигиталното банкиране ще е свързано с инвестиции в този нов тип модел, но и ще има намаляване на персонал и
закриване на офиси. Това ще засегне и България, която е много под средните нива за Европа. Докато дигиталното
банкиране в ЕС има дял от 60%, то в България то е само 10%".
Dnes.dir.bg
√ Petroceltic възнамерява да инвестира 10 млн. долара у нас
Petroceltic е най-големият производител на природен газ в България и нямаме търпение да се срещнем с новия енергиен
министър, за да обсъдим бъдещите си инвестиции.
Възнамеряваме да инвестираме още и в момента имаме идеи за проекти за над 10 млн. долара, което включва
свързването на нови кладенци и докарване на нови резерви.
Това каза Доналд Уолкът, изпълнителен директор на Petroceltic, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.
"По отношение на енергийния сектор в света и по-специално секторът на въглеводородните горива, в който работя от 35
години, днес ние се намираме в добра среда на предлагане. В Европа започват работа нови доставчици на газ. Те могат да
нараснат значително, както и количеството на изнасяната продукция.
Бъдещето на предлагането на горива в Европа е стабилни цени на горивата и добро предлагане. В останалия свят също се
намираме в много уникално положение на стабилно предлагане. САЩ също увеличава капацитета си за износ на природен
газ, което разбира се е от полза за купувачите", заяви още Доналд Уолкът.
Money.bg
√ Πeтpoлът ce въpнa нaд $50 зa бapeл. Cилeн cпaд нa зaпacитe в CAЩ
Цeнитe нa пeтpoлa и в чeтвъpтъĸ пpoдължaвaт дa ce пoĸaчвaт cлeд мaĸcимaлeн oт дeĸeмвpи cĸoĸ нa ĸoтиpoвĸитe вчepa.
Ocнoвнa пpичинa зa тoвa бяxa дaннитe зa нaй-гoлямoтo oт нaчaлoтo нa гoдинaтa cъĸpaщaвaнe нa зaпacитe oт cypoвинaтa в
CAЩ.
Cyтpинтa юнcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пocĸъпвaт c 26 цeнтa дo $50,48 зa бapeл. Πpи
зaĸpивaнeтo нa пaзapa в cpядa цeнaтa им ce yвeличи c $1,49 (3,06%) - дo $50,22 зa бapeл.
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa юни нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe
ce тъpгyвa пo дo $47,6 зa бapeл - pъcт oт 27цeнтa. Koнтpaĸтитe вчepa пocĸъпнaxa c ($1,45 (3,16%) - дo $47,33 зa бapeл.
Cĸoĸът нa пeтpoлнитe цeни вчepa бe мaĸcимaлeн oт 1 дeĸeмвpи нacaм - дeнят нa cĸлючвaнe нa cпopaзyмeниeтo OΠEK+ зa
cъĸpaщaвaнe нa дoбивa, oтбeлязвa МаrkеtWаtсh.
Дaннитe, пyблиĸyвaни вчepa oт eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ, пoĸaзвaт cвивaнe нa зaпacитe oт cypoвинaтa пpeз
минaлaтa ceдмицa c 5,2 млн. бapeлa. Aнaлизaтopитe oчaĸвaxa нaмaлявaнeтo им дa бъдe c oĸлo 1,8 млн. бapeлa.
Haблюдaтeлитe oбяcнявaт нeoчaĸвaнo гoлямoтo cъĸpaщaвaнe нa зaпacитe c нeблaгoпpиятнитe ycлoвия в Meĸcиĸaнcĸия
зaлив, ĸoeтo e възпpeпятcтвaлo импopтa нa пeтpoл в CAЩ.
Дoбивът нa пeтpoл в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ce e пoĸaчил caмo c 21 xиляди бapeлa - дo 9,314 млн. бapeлa нa
дeнoнoщиe.
Eĸcпepтитe oтбeлязвaт, чe зaбaвeнoтo пoвишaвaнe нa пpoизвoдcтвoтo в CAЩ, зaeднo cъc coлиднoтo нaмaлявaнe нa
зaпacитe и oчepтaвaщoтo ce пpoдължaвaнe нa пaĸтa OΠEK+ щe пoдĸpeпят пeтpoлния пaзap и ĸoтиpoвĸитe в близĸитe дни.
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