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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Expert.bg 
 
√ Според работодателите явлението „неплащане на заплати” у нас не е епидемия 
Социалният министър Бисер Петков се зарече да увеличи МОД с 3,9%. 
Ще предложа административно увеличение на минималните осигурителни доходи за 2018 г. по икономически дейности 
и групи професии с 3.9%, което ще залегне в бюджета на ДОО за следващата година. Това заяви днес социалният министър 
Бисер Петков след редовно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде БГНЕС. 
Предложението е направено вчера пред социалните партньори, ще бъде представено и пред Надзорния съвет на НОИ. 
Направен е задълбочен анализ в този сектор.  
Макроикономическата прогноза за нарастването на БВП за следващата година е също 3.9% . Там, където получената 
величина е под минималната работна заплата за следващата година, която е предвидено да бъде 510 лв., трябва да бъде 
приравнена, защото както е известно минималната работна заплата е и минималният осигурителен доход, поясни 
министър Петков. 
За явлението „забавени заплати” говори председателят на АИКБ Васил Велев. Според него работодателските 
организации не подкрепят повечето мерки, които са предложени на съвета, защото са твърде консервативни. 
Неплащането на заплати касае отделни, изолирани случаи,които петнят доброто име на българските предприемачи , 
останалите са изрядни, защото знаят, че най- ценният ресурс са хората и редовно изплащат възнагражденията, каза той. 
Ние сме за мерки ,които могат да доведат до ограничаване на това явление, но не такива ,които водят до източване на 
обществени фондове, какъвто е Фондът за гарантиране на вземанията на работниците и служителите, продължи Велев. 
Не и те да доведат до промени като забрана на кредитирането и източване на банки, да доведат и до забрана на 
търговски оборот и оттам -допълнително влошаване на бизнес климата. Явлението „неплащане на заплати” у нас не е 
епидемия, то е под 30 млн. лв. при платени заплати общо над 30 млрд.лв. или под 1 на 1000 като статистика, уточни 
Велев. И поясни, че у нас не сме в ситуация , в която да е нужно извънредно законодателство. 
 
Novini.bg 
 
√ НСТС обсъди предложенията за законодателни промени 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проект за промяна на Кодекса на труда, с който се цели да се 
защитят работниците, в случаите, когато работодателите не им изплащат заплатите и обезщетенията. С предвидените 
промени се цели да се засилят контролните функции на ГИТ, като се предоставят правомощия на инспекцията да прави 
проверки по повод изплащането на трудови възнаграждения и след прекратяване на трудовите правоотношения и да дава 
задължителни предписания в тази насока. Предвидено е и изрично регламентиране на срок, с който работодателят да е 
обвързан и да е задължен да изплати обезщетенията, дължими на работниците и служителите му , като се дължи и 
законната лихва при неизпълнение.  
С предвиденото изменение на ГПК се предвижда възможността работниците да могат бързо и лесно да искат въз основа 
на влезли в сила предписания на ГИТ издаване на заповед за незабавно изпълнение. Така те ще бъдат улеснени да търсят 
от неиздължилия се към тях работодател съответните признати и начислени възнаграждения, без да се налага да водят 
съдебни дела за установяване на размера на дължимото.  
В проекта се предлага също работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, да не могат 
да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. Законопроектът предоставя 
допълнителни възможности за работещите да получават вземанията си от Фонда за гарантиране на вземанията на 
работници и служители, като в него се предвижда увеличение на срока за подаване на заявление за получаването им от 
Фонда и периода между прекратяване на трудовото правоотношение и вписването на решението за откриване на 
производство по несъстоятелност на работодателя. 
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че е важно да се знае, че предложенията за промени се правят в ситуация, 
която не изисква извънредни мерки, ограничаващи пазара като военно положение. По думите му неплатените и 
забавените заплати са в рамките на 30 милиона лева при общо плащани заплати годишно в порядъка на 30 милиарда 
лева. Разликата е едно към хиляда и тенденцията е неизплатените заплати да стават по-малко, допълни Велев. Той 
заяви, че национално представителните синдикати са тези, които най-много осъждат епизодичните прояви на 



2 

 

 

предприятия, които не са техни членове, а чрез техните действия се лепят етикети на цялото българско 
предприемачество.  
Според Велев лечението на тези проблеми е с навременна реакция на синдикати и контролни органи, а не със 
законодателни решения, които могат да доведат до източване на Фонда за гарантирани вземания на работниците и 
служителите.  
Работодателите не подкрепят голяма част от заложените в законопроекта промени. Синдикатите застават зад 
законопроекта, но смятат, че за да се решат цялостно промените са необходими по-решителни действия - такива, каквито 
са заложени в първоначалните предложения за промени на КНСБ и на омбудсмана Мая Манолова. 
 
В. Стандарт 
 
√ Разнобой на Тристанката заради забавените заплати 
Премахването на добавката за прослужено време от възнагражденията не беше обсъдено на днешното заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Причината е неспазена процедура 
Ще трябва да отпадне, тъй като не е гледано на комисия. Вината е изцяло в секретариата, обяви вицепремиерът Валери 
Симеонов. 
В тристранния съвет се разглеждат промените, които трябва да ограничат случаите на неплащането на заплати. Бизнесът 
възрази срещу подготвените промени, но вицепремиерът Валери Симеонов смята, че е необходима по-голяма строгост на 
закона. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал обяви, че неизплатените заплати са 30 милиона лева годишно 
на фона на изплащани 30 милиарда и с промените ще се накажат всички заради единици от бизнеса. 
Тенденцията е към намаляване, а не към увеличаване на тези отрицателни явления, заяви той 
Според работодателите, ако фирмите с дълговете не участват в обществени поръчки, ще пострадат работниците. 
Ако работникът съзнава, че участието в тази обществена поръчка, което се забранява, е единствената възможност да му се 
платят възнагражденията и е съгласен работодателят да бъде допуснат до изпълнението, тогава кой има интерес да спре 
същия този работодател?, попитаха те. 
 
News.bg 
 
√ Увеличават минималните осигурителни доходи с 3,9% от 2018 г 
Минималните осигурителни доходи за различните професии се увеличават с 3,9% от 2018 г., съобщи социалният министър 
Бисер Петков след заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество. 
Увеличението ще бъде направено и пред Надзорния съвет на Националният осигурителен институт, за да може да бъде 
включено в проектобюджета за 2018 г. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалният капитал отново заяви, че от минималните осигурителни прагове имало 
само вреди. Велев беше категоричен, че има проблем с осигуряването на работници за работния процес, а не с 
минималните осигурителни доходи, които трябва да отпаднат и настоя за отмяната им. 
Вицепремиерът Валери Симеонов припомни, че след три дни (1 октомври) минималната пенсия става 200 лв и се пошегува, 
че това трябва да се изведе като новина. 
Обсъждането на спорната точка за премахването на клас прослужено време беше отложена, защото не е разгледана в 
работните групи. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Точката за стажа отпадна, гледаха неплатени заплати в НСТС 
Премахването на добавката за прослужено време от възнагражденията не беше обсъдено на заседание на НСТС. 
Разгледани бяха забавените заплати от бизнеса. 
Причината за отпадналата точка е неспазена процедура, обясни вицепремиерът Валери Симеонов. Ще трябва да отпадне, 
тъй като не е гледано на комисия. Вината е изцяло в секретариата, каза вицепремиерът.  
В тристранния съвет се разгледаха промените, които трябва да ограничат случаите на неплащането на заплати. Бизнесът 
възрази срещу подготвените промени, но вицепремиерът Валери Симеонов смята че е необходима по-голяма строгост на 
закона.  
С предвидените промени се цели да се засилят контролните функции на ГИТ, като се предоставят правомощия на 
инспекцията да прави проверки по повод изплащането на трудови възнаграждения и след прекратяване на трудовите 
правоотношения и да дава задължителни предписания в тази насока.  
Предвидено е и изрично регламентиране на срок, с който работодателят да е обвързан и да е задължен да изплати 
обезщетенията, дължими на работниците и служителите му , като се дължи и законната лихва при неизпълнение.  
С предвиденото изменение на ГПК се предвижда възможността работниците да могат бързо и лесно да искат въз основа 
на влезли в сила предписания на ГИТ издаване на заповед за незабавно изпълнение. Така те ще бъдат улеснени да търсят 
от неиздължилия се към тях работодател съответните признати и начислени възнаграждения, без да се налага да водят 
съдебни дела за установяване на размера на дължимото.  
В проекта се предлага също работодатели, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, да не могат 
да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители.  
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Законопроектът предоставя допълнителни възможности за работещите да получават вземанията си от Фонда за 
гарантиране на вземанията на работници и служители, като в него се предвижда увеличение на срока за подаване на 
заявление за получаването им от Фонда и периода между прекратяване на трудовото правоотношение и вписването на 
решението за откриване на производство по несъстоятелност на работодателя.  
Работодателите не подкрепят голяма част от заложените в законопроекта промени. Синдикатите застават зад 
законопроекта, но смятат, че за да се решат цялостно промените са необходими по-решителни действия - такива, каквито 
са заложени в първоначалните предложения за промени на КНСБ и на омбудсмана Мая Манолова.  
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал обяви, че неизплатените заплати са 30 милиона лева годишно 
на фона на изплащани 30 милиарда и с промените ще се накажат всички заради единици от бизнеса: Тенденцията е 
към намаляване, а не към увеличаване на тези отрицателни явления.  
Според работодателите, ако фирмите с дълговете не участват в обществени поръчки, ще пострада работника: Ако 
работникът съзнава, че участието в тази обществена поръчка, което се забранява, е единствената възможност да му се 
платят възнагражденията и е съгласен работодателят да бъде допуснат до изпълнението, тогава кой има интерес да спре 
същия този работодател?, попитаха работодателите.  
Според Велев лечението на тези проблеми е с навременна реакция на синдикати и контролни органи, а не със 
законодателни решения, които могат да доведат до източване на Фонда за гарантирани вземания на работниците и 
служителите.  
 
В. Дума 
 
√ Вдигат минималните осигурителни доходи с 3,9% 
Социалният министър Бисер Петков ще предложи административно увеличение на минималните осигурителни доходи за 
2018 г. по икономически дейности и групи професии с 3,9%. Това ще залегне в бюджета на ДОО за следващата година, 
стана ясно след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението е направено пред 
социалните партньори и ще бъде представено пред Надзорния съвет на НОИ. Макроикономическата прогноза за 
нарастването на БВП за следващата година е също 3,9%. 
По време на тристранката се очакваше сблъсък за изплащането или неизплащането на клас прослужено време. До спор 
обаче така и не се стигна, тъй като точката е отпаднала от дневния ред на заседанието. Причина за това е, че 
предложенията не са разгледани в работните групи към Националния тристранен съвет, т.е. по технически причини, обясни 
вицепремиерът Валери Симеонов. 
По време на заседанието председателят на АИКБ Васил Велев застъпи тезата, че явлението "неплащане на заплати" у нас 
не е епидемия, то е под 30 млн. лв. С него не се съгласиха от синдикатите. Пламен Димитров, президент на КНСБ, заяви, 
че никой у нас не знае колко точно са неплатените и забавените заплати, но са доста повече от 30 млн. лв. 
 
Economic.bg 
 
√ Държавата вдига минималните осигуровки средно с 3.9% 
Социалният министър ще определи административно повишението заради отказa на бизнеса да преговаря 
Минималните осигурителни прагове ще бъдат повишени средно с 3.9% от началото на 2018 г. Предложението ще бъде 
внесено от социалния министър Бисер Петков, който още преди няколко месеца обеща да направи това, ако бизнесът 
откаже да преговаря със синдикатите. И четирите национално представени работодателски организации – АИКБ, КРИБ, 
БСК и БТПП, бойкотираха преговорите, както направиха и миналата година. 
Бизнесът настоява този остарял модел за определяне на минималните прагове да отпадне и да се въведат минимални 
работни заплати (МРЗ) по области. А те да бъдат определяни в диалог между синдикатите и работодателските 
организации. 
Процентът, който Петков обяви по време на днешното заседание на Националния съвет по тристранно сътрудничество, е 
избран в съответствие с очаквания икономически ръст за следващата година. 
Предложението ще бъде представено и пред Надзорния съвет на НОИ, след което ще бъде заложено в бюджета на 
социалното осигуряване (ДОО). 
Бисер Петков каза още, че ако това не бъде направено в над половината от дейностите осигурителният праг ще остане под 
минималната заплата. „Там, където получената величина е под минималната работна заплата за следващата година, която 
е предвидено да бъде 510 лв., трябва да бъде приравнена, защото както е известно, именно минималната работна заплата 
е минималният осигурителен доход“, обясни социалният министър. 
Актуалната в последните дни тема за отпадането на „клас прослужено време“ е отпаднала от дневния ред на заседанието, 
тъй като предложенията все още не са разгледани в работните групи към НСТС. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Китай дава 50 млн. евро заем на българския бизнес 
Българска банка за развитие (ББР) ще получи 50 млн. евро кредит от Китайската Ексим банка (КЕБ) за финансиране на 
българския бизнес. Споразумението бе подписано днес, 28 септември, от председателя на Надзорния съвет на ББР Атанас 
Кацарчев и президента на КЕБ Лиу Лиенгъ. 
Парите ще трябва да бъдат върнати до е 5 години, а договорените средства ще бъдат използвани за подпомагане на 
български предприятия, за финансиране на търговски операции, както и за насърчаване на икономическите отношения 
между България и Китай. 
Това е първият договор за заем между Българска банка за развитие и Китайската ексим банка, след като през април 2014 
г. в Пекин двете институции сключиха Споразумение за финансово сътрудничество, което предвижда съвместно 
финансиране на ключови проекти или области. 
 
Банкерь 
 
√ Министерството на туризма създава инвестиционна карта 
Министерството на туризма създава инвестиционна карта. В нея влизат 30 обекта и тя ще бъде промотирана на 
чуждестранни инвеститори. Така се цели да се насърчат и улеснят вложенията в сектора. Това каза зам.-министърът на 
туризма Милко Теофилов при откриването на Десетия Черноморски туристически форум във Варна в сряда вечерта. Той 
цитира данни на Световния съвет за пътувания и туризъм, според които 7 от всеки 100 евро, инвестирани в България, са 
вложени в туризъм. Това е над средното ниво за Европейския съюз и света, но трябва да се надгражда, посочи още зам.-
министърът. По думите му страната има редица предимства спрямо други страни в региона. Например корпоративният 
данък у нас е най-ниският в ЕС, като ставката е под тази на Румъния, Сърбия и други държави от Източна Европа. 
На туризма трябва да се гледа не само като брой хора, които влизат в страната, но обръщаме внимание и на инвестициите 
в сектора, коментира зам.-министърът. Той подчерта, че статистическите данни относно чуждестранните туристи, които 
влизат в страната, показват добро развитие в правилната посока. Според данните за периода януари–юли ръстът на 
посетителите е 7, 2 процента спрямо същия период на миналата година. Това ще значи, че 4,923 млн. чуждестранни 
посетители са били в страната за първите 7 месеца на годината. Приходите в сектора се увеличават с близо 11 на сто, 
достигайки 3,785 млрд. лв. 
За периода януари-юли 2017 г. пренощувалите чуждестранни гости само във Варна в категоризираните места за 
настаняване с поне 10 легла са били общо около 450 хил., което представлява 1,5% ръст спрямо същия период на миналата 
година. Приходите от нощувки за януари-юли на настоящата година са почти 150 млн. лв. от чужденци, което е ръст от 
11,8%. 
В последните 5 години средногодишният ръст е 6 процента, което е над средното ниво за Евросъюза, показват данните на 
Световния туристически барометър, каза още зам.-министър Теофилов. И допълни, че това е по-високо ниво в сравнение 
със средното за ЕС, за който нарастването е 4,3%. По този показател оставяме зад нас страни като Турция, Италия и 
Франция. Съветът прогнозира, че разходите за бизнес туризъм ще нараснат с 80 на сто в следващите 10 години. За това 
инвестиционната карта е една от инициативите на Министерството на туризма, по която се работи усърдно, допълни зам.-
министър Теофилов. И посочи, че ведомството обръща сериозно внимание и на темата за дигитализацията, защото тя също 
е от изключителна важност, а туристите все по-често планират почивките си и правят резервациите си през телефон. 
 
√ Икономическото министерство: Банковият сектор е стабилен и ликвиден 
Когато говорим за негативната финансова задлъжнялост и превенцията й, както и повишаване на финансовата култура в 
България, трябва да се спрем на три основни стълба: макроикономическата и бизнес среда, правно-нормативната рамка, 
която регулира тези отношения и корпоративно-финансовата култура. Това заяви заместник-министърът на икономиката 
Лъчезар Борисов по време на кръгла маса на тема „Превенция на задлъжнялостта и повишаване на финансовата култура 
в България“. В нея участваха и представители на европейските и българските институции, кредитори и др. 
По отношение на връзката на задлъжнялостта и макроикономическата и бизнес среда зам.-министър Борисов припомни 
какви са приоритетите на Министерството на икономиката и на правителството, а именно  инвестиции, иновации и 
конкурентоспособност. „Когато имаме инвестиции и иновации, имаме и потенциал за по-голям икономически растеж. 
Тогава икономиката се развива и бизнесът върви напред, а проблемите с междуфирмената задлъжнялост са по-малко“, 
каза зам.-министър Борисов. И подчерта, че в този контекст силно се надява икономическият растеж да доближи нива, 
близки до 4%. 
Заместник-министър Борисов изтъкна, че спрямо 2010 г. индексът на промишлено производство се е повишил с 19,4% към 
днешна дата. „През м. юли 2017 г. спрямо същия период на предходната година имаме ръст от 4,1% на индекса на 
промишленото производство, а когато говорим за преработващата промишленост, която е носител на по-голям 
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икономически растеж, този ръст е от 6,3%“, допълни Борисов. И подчерта, че всички тези данни ни дават основание да 
очакваме едно значително подобряване в макроикономическата среда. 
По време на кръглата маса беше коментирано, че в момента банковият сектор е стабилен и ликвиден и нещо повече, 
лихвите са много ниски, което позволява развитие на бизнеса. 
От думите на зам.-министър Борисов стана ясно, че през изминалата година са се предприели много съществени 
изменения и то с цел превенция на междуфирмената задлъжнялост. „Заедно с Министерството на финансите работихме 
активно и при анализа на макроикономическите дисбаланси беше установено, че именно един от тези дисбаланси е 
междуфирмената задлъжнялост“, поясни зам.-министърът. Той запозна аудиторията и с последните промени в Търговския 
закон, които касаят процедурата за стабилизация, която в рамките на четири месеца следва да спомогне за уреждането на 
взаимоотношенията между кредитори и длъжник, като по този начин бъде запазен бизнеса на предприятието, работните 
места и бъде изчистена задлъжнялостта. 
От скоро ББР е с принципал Министерство на икономиката  и амбицията ни е да  променим съотношението между 
директно и индиректно финансиране, което е в изпълнение на стратегията за развитие и това от своя страна също ще има 
принос за решаването на проблемите на междуфирмената задлъжнялост, заяви още зам.-министър Борисов. 
В заключение зам.-министър Борисов заяви, че Министерството на икономиката винаги ще бъде отворено за диалог и 
всякакви предложения, които да  анализира, било то за нормативни промени или друг тип мерки, които ще бъдат в полза 
на бизнеса. 
 
Investor.bg 
 
√ Икономическата свобода в България се подобрява, макар и слабо 
България е на 48-мо място от 159 държави в доклад на канадския институт Fraser 
България отбелязва лек напредък в годишния доклад „Икономическа свобода по света”, изготвен от канадския институт 
Fraser и разпространен за България от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
България се нарежда на 48-мо място от 159 държави и територии в доклада, който представя картината през 2015 г. – 
последната година, за която има налични официални данни за всички страни. 
Изследването измерва икономическата свобода (свободния избор, конкурентните пазари, защитата на частната 
собственост, принципите на правовата държава и т.н.), анализирайки политиките и държавните институции. 
Представянето на държавите се измерва по скала от 0 до 10 точки, като 10 точки е максималната икономическа свобода. 
Резултатът на България в тазгодишното изследване е 7,39 т. от максималните 10 точки (при 7,37 т. и 50-то място в 
миналогодишното), с което страната попада между Катар и Сейшелите (с по-висок резултат) и Бахрейн и Ботсвана (с по-
нисък). 
В доклада прави впечатление също, че България е сред петте страни, постигнали най-силен напредък в икономическата си 
свобода за 15-годишния период от 2000 г. (когато е на 104-то място с 5,55 точки) до 2015 г. Останалите са Румъния, Руанда, 
Албания и Кипър. Същевременно най-голям спад за периода се наблюдава във Венецуела, Аржентина, Боливия, Исландия 
и Гърция. 
Мястото на България е обусловено от оценката на икономическата свобода по няколко показателя. 
По показателя „Размер на правителството“ България получава 7,01 т. Тук страната получава максимални точки за плоския 
данък, но общият резултат е намален заради големия размер на правителствените разходи и високото ниво на държавните 
трансфери и субсидии. 
По показателя „Съдебна система и право на собственост“ България има 4,88 т., като продължава да получава най-ниска 
оценка именно за тази група показатели. Основните причини за това са ниските оценки за независимостта и 
безпристрастността на съда, както и за доверието в полицията. От всичките 42 индикатора в индекса най-ниската оценка 
за България за поредна година е за независимостта на съда – 3,37 т. 
За „Достъп до сигурни и стабилни пари“ България има 9,36 т. – в тази категория от години получава най-високата си оценка. 
Валутният борд продължава да гарантира стабилни пари, а инфлацията е ниска и дори отрицателна през 2015 г. Страната 
отново получава максималния брой точки за възможността за свободно поддържане на банкови сметки в чуждестранна 
валута. 
Висок е резултатът и за „Свобода на международната търговия“ - 8,13 т. Той отразява ниските мита в международната 
търговия, но и отрицателното влияние на нетарифните ограничения. 
За показателя „Регулиране на кредита, труда и бизнеса“ България има 7,57 т. Резултатът е следствие от относително 
слабото регулиране на кредитните пазари и същевременно - от тежките регулации за труда и бизнеса. Оценките отразяват 
сериозните регулации при наемането и освобождаването на работници, тежката и скъпа бюрокрация, множеството 
административни изисквания към бизнеса, както и високото ниво на възприятията за корупция. 
В световен мащаб икономическата свобода слабо се увеличава спрямо миналогодишното издание, а за последните три 
десетилетия пропастта между развитите и развиващите се страни се свива значително. 
Хонконг и Сингапур отново са на челните две позиции, а Топ 10 се допълва от Нова Зеландия, Швейцария, Ирландия, 
Великобритания, Мавриций, Грузия, Австралия и Естония. 
Според авторите на доклада по-високата икономическа свобода води до по-високи доходи на човек от населението, по-
голям дял на доходите на най-бедните 10% от населението, по-малък дял на хората в бедност, по-дълга продължителност 
на живота, по-добра защита на гражданските свободи и по-голям икономически растеж. 
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√ Т. Дончев: Администрацията трябва да ни струва по-малко и да работи по-добре 
Вицепремиерът не изключи възможността за уволнения на държавни служители с цел оптимизация 
Ще има промени в държавната администрация. Голямата цел е администрацията да ни струва по-малко пари и да работи 
по-добре. Това каза в ефира на „Нова телевизия“  вицепремиерът Томислав Дончев, който отговаря за административната 
реформа. Той не изключи и уволнението на държавни служители с цел оптимизиране на административните услуги. 
„Съкращаването на хора не е самоцел. Трябва да се оптимизира редът в общата администрация. Не във всяка служба има 
нужда от отделно звено или от отделен човек”, посочи Дончев. 
По думите му практиката в развитите държави и в техните администрации показва, че е хубаво да се създадат или на 
национално, или на регионално ниво звена, които пак да бъдат държавни, и които да предоставят услуги на всичките 
администрации. 
Идеята е всички тези услуги да станат споделени между администрациите – тоест по едно звено човешки ресурси, 
счетоводство или IT да работи с всички държавни администрации. 
“Практиката показва, че от това се повишава и качеството, падат разходите, свързани с административното обслужване. 
Дали това може и ще доведе до съкращаване на хора, напълно е възможно”, обясни Томислав Дончев. 
Ключът към административната реформа е в електронизацията, така че администрациите сами да правят справките, които 
са нужни, а не това да вършат гражданите, както е сега, обясни Дончев. Първата стъпка е започналата дигитализация на 
архиви, регистри, документи и услуги, която е „ключът”. „Гражданинът да вземе удостоверение от една администрация и 
да го носи на друга е дълбоко порочно, защото така той влиза в ролята на куриер на администрацията”, посочи Томислав 
Дончев. 
Има много дълъг път за постигането на това, иска се промяна в над 100 закона и 200 подзаконови нормативни акта, 
допълни той. 
Във връзка със скандалите около предприятията „Емко” и „Дунарит” Дончев заяви, че това е икономически конфликт, който 
се преформатира в политически. 
„В този смисъл в него не е редно да се заема страна. Ако го направя, бих искал да е тази на закона. По отношение на „Емко" 
искрено се надявам всички изисквания по закон да бъдат спазени, да бъде върнат лицензът и предприятието да работи”, 
коментира вицепремиерът. 
 
√ България е страната с най-енергийно интензивна икономика в ЕС 
Всички европейски държави без Исландия са намалили енергийната интензивност на икономиките си през последните 
20 години 
Повишаването на енергийната ефективност е сред ключовите цели, които си поставят повечето държави от развития свят. 
Политици и бизнеси се надпреварват да предлагат политики и да въвеждат технологии, които позволяват да постигнем 
повече с по-малко или с по-чиста енергия. В днешния си материал Инфограф се съсредоточава най-вече върху първата 
част, оставяйки настрана „чистотата“ на ползваната енергия, за да покаже колко успяват да постигат европейските 
икономики с единица енергия. 
Евростат измерва енергийната интензивност на икономката в килограми петролен еквивалент*, употребени за 
създаването на единица брутен вътрешен продукт. 
Енергийната интензивност на европейските икономики 
Тъй като Евростат предоставя данни не само за страните от ЕС, но и за някои от съседните държави, картата включва 
информация за енергийната интензивност на повечето европейски страни през 2015 г. Географското разделение е повече 
от очевидно – икономиките от Източна Европа употребяват много повече енергия на единица БВП от тези на запад, като 
най-енергийно интензивните страни са струпани на Балканите – България, Сърбия, Македония и Косово. 
Причина за това разпределение са от една страна по-ориентираната към услугите структура на икономиките на 
западноевропейските държави, а от друга – по-енергийно ефективните технологии, ползвани в производството. 
Изключение от правилото са Естония и Исландия – Естония заради особения си модел на производство на електричество 
от петролни шисти, а Исландия - заради много високата си генерация на електроенергия. 
Изменение на енергийната интензивност 
Всички европейски държави (освен Исландия) са намалили енергийната интензивност на икономиките си през последните 
20 години. Сред страните с най-голям спад се открояват две групи. 
Първата са страни от Източна Европа, които през тези две десетилетия са преживели фундаментална трансформация и 
модернизация на икономиката и при които развитието е спрямо много висока база. Към тях можем да добавим и 
Ирландия, която преживя сходно преориентиране на икономиката към по-високи технологии. 
Втората са страни с рестриктивни и агресивни политики в сферата на екологията и енергийната ефективност като Дания и 
Швеция. 
Най-малко са подобрили енергийната си интензивност „обичайните заподозрени“ от Южна Европа – Италия, Гърция и 
Португалия, чиито икономики са в относителна стагнация през последните десетилетия. 
Къде е България? 
В началото на разглеждания период България е страната с най-енергийно интензивната икономика в Европа, като за 
производството на 1000 евро БВП са се изразходвали 951 кг. петролен еквивалент. Близо до нея е единствено Сърбия, 
където стойността на показателя е била 749. 
Оттогава страната подобрява резултата си с изпреварващ спрямо повечето европейски страни темп. Този процес обаче се 
прекъсва с началото на икономическата криза, когато интензивността се стабилизира около 450 кг. петролен еквивалент. 
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Въпреки че България чувствително е подобрила представянето си, тя и днес е на последните места в Европа и на 
последното в ЕС. 
 
Toп Новини 
 
√ ЧЕЗ стартира 40 проекта в Западна България през септември 
Компанията реконструира два електропровода в област Плевен 
ЧЕЗ Разпределение стартира през септември 40 инвестиционни проекта за обновяване на електроразпределителната 
мрежа на Западна България, обявиха от компанията. В столицата се реализират обекти на обща стойност 243 хил. лева. За 
реконструкция на трафопост и кабелна мрежа ниско напрежение в „Люлин 10“ са заделени общо 95 хил. лева, в район 
„Слатина“ 61 хил. лева, в район „Триадица“ в същата дейност ще бъдат вложени 36 хил. лева, а в „Младост“ - 28 хил. лева. 
30 от стартиращите  през септември обекти се реализират извън столицата. В област Монтана се инвестират 442 хил. лева 
главно в реконструкция на мрежата ниско напрежение.За същата дейност в с. Тополница и с. Шатрово, Кюстендилска 
област, са предвидени 149 хил. лева. Реконструкцията на мрежата ниско напрежение в с. Гумощник, община Троян, в която 
ЧЕЗ Разпределение влага 172 хил. лева, е една от основните инвестиции на компанията в област Ловеч, където 
инвестициите през септември са общо 240 хил. лева. В област Благоевград през септември за присъединяване на нови 
клиенти са заделени 60 хил. лева. 
В област Плевен през септември се реконструират две въздушни линии 20 kV. ЧЕЗ Разпределение ще подменя по тях 43 
железорешетъчни стъпба и 339 изолатора. Дейността, за която са предвидени190 хил. лева, е част от подготовката на 
мрежата в област Плевен за зимния сезон. 
От комапния успокоиха, че подготвят електроразпределителната мрежа за предстоящия зимен сезон. Екипи предприемат 
съответните дейности, за да гарантират в максимална степен готовността ѝ да посрещне лоши метеорологични условия. 
 
БТВ 
 
√ КЕВР решава днес за цената на газа от 1 октомври 
„Булгаргаз” предлага тя да бъде намалена със 7,29%, но това няма да свали цената на тока и парното 
Koмиcиятa зa eнepгийнo и вoднo peгyлиpaнe (КЕВР) решава днес каква ще бъде цeнaта нa пpиpoдния гaз от 1 октомври. 
На закрито заседание енергийните експерти ще разгледат окончателно пpeдлoжeниeтo нa „Бyлгapгaз” дa се нaмaли cъc 
7,29% цeнaтa нa пpиpoдния гaз зa чeтвъpтo тpимeceчиe нa 2017 гoдинa. 
Още в началото на седмицата пpeдceдaтeлят нa eнepгийния peгyлaтop  Иван Иванов обаче заяви, че дopи дa бъдe 
yтвъpдeнo нaмaлeниeтo нямa дa имa пpoмянa в цeнaтa нa тoĸa и тoплиннaтa eнepгия. 
ричината е, че в същото време се налага промяна в мрежовите условия – за достъп и пренос, което ще остави тарифите 
непроменени. 
 
В. Сега 
 
√ Регионалният министър отрече, че програмата за саниране спира 
Само преди няколко дни Николай Нанков заяви, че за 2018 г. няма да има средства за частни жилищни сгради 
"Програмата за саниране не спира. Дори следващата година ще бъде още по-динамична с още повече скелета по 
българските блокове". Това обяви пред bTV министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. 
Това му изказване рязко контрастира с думите му отпреди няколко дни, че "През 2018 и 2019 г. трудно ще приключим със 
сградите, които понастоящем са одобрени с договори с Българската банка за развитие, с ресурса, който имаме. Негативът 
по програмата, който се насади по политически и други причини, не ни дава оптимизъм да ви кажа точно каква ще е сумата 
през бюджета, който ще се приеме през 2018 г.". 
Тогава Нанков каза още: "В бюджета за 2018 г. няма да се искат средства за саниране на частни жилищни сгради. 
Сключените досега договори с етажните собствености ще бъдат довършени по досегашните правила". 
Днес обаче министърът обяви, че най-малко 1000 сгради ще се санират през 2018 г. , а по проектите вече са оползотворени 
1.06 млрд лева. 
Що се отнася до желанието на правителството за въвеждане на тол такси по магистралите, министърът уточни, че от тол 
системата се очаква поне 1 млрд. лева приход. Ако системата се внедри, тя ще се изплати до 3 години. 
Според министъра, магистрала „Струма“ трябва "да бъде завършена в пълнота" до 2023 г. „Имаме 5 пътни възела, имаме 
икономически зони, които ще бъдат изградени, и ще има възможности за почивка“, допълни Николай Нанков. 
 
В. Монитор 
 
√ Лихвите по фирмените депозити приближават нулата 
Лихвите по фирмените депозити в евро паднаха до изключително критични нива – до 0,08%. Това показват последните 
данни на Българската народна банка (БНБ) за август 2017 г. 
Само за месец лихвеният процент се е понижил от 0,19% през юли на 0,08% през август. На годишна база пък се отчита още 
по драстичен спад от 0,43 на сто. При влоговете в лева обаче се наблюдава леко покачване, макар и минимално от 0,15 на 
сто на 0,18%. 
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Статистиката показва още, че лихвените проценти по влоговете лева на домакинствата са се понижили за месец с 0,03 
процентни пункта. Така се оказва, че ако сме си депозирали парите в лева през юли лихвата, която сме щели да получим е 
0,40%, а през август - 0,37 на сто. Новият лихвен процент при влоговете в евро пък е 0,33 на сто. Оказва се обаче, че за 
година влоговете са поевтинели двойно, тъй като миналогодишните лихви са били на нива около 0,84 и 0,70 на сто. 
Големите заеми на фирми до 1 млн. евро изтеглени в българска валута поскъпват. При тях месечното увеличения на 
лихвата е в размер на 0,08% и новият процент е 4,14 на сто. Тези пък договорени в лева поскъпват с 0,31% до 3,24%. 
Корпоративните кредити над 1 млн. лв. в българска валута и евро поевтиняват. През юли лихвите по тях са били 3,30 и 
3,61%, като месец по-късно процентите вече са 3,08 и 2,92 на сто. 
Банките са намалили и годишния процент на разходите (ГПР), в който освен лихвата се включват и всички такси, комисиони 
и разходи за сметка на клиента по потребителските кредити в лева и евро. 
Според данните потребителските кредити, изтеглени в българска валута, поевтиняват. Така през юли лихвата е била 
10,33%, а месец по-късно пада до 10,23 на сто. При заемите за потребление в евро се наблюдава малко по-висок спад – от 
0,57%. Ипотечните кредити в лева и европейска валута са съответно - 4,33% и 4,77%. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ До 6 месеца в България ще се произвеждат части за "Ербъс" 
Първите части за самолетната индустрия от Пловдив ще се произведат след половин година в сега изграждащия се завод 
на френската група Latecoere. През следващите три години тя ще инвестира 15 млн. евро чрез местното си дружество 
"Латекоер България", съобщи "Капитал Daily". 
В предприятието ще се произвеждат елементи за самолетни врати и електроразпределителни шкафове. Основният клиент 
на продукцията ще бъде Airbus. От неговите поръчки ще зависи и бъдещото разширение на Latecoere в България. 
Плановете са предприятието да заработи през първото тримесечие на 2018 г. 
Първоначалната инвестиция е 11 млн. евро, което включва изграждането на фабриката и оборудването. За три години 
вложението ще достигне 15 млн. евро, каза Тиери Моц, главен директор по операциите на Latecoere. Компанията ще 
ангажира 200 души персонал през следващите 18 месеца. 
Голямата част от продукцията на пловдивската фабрика ще бъде за Airbus. На самолетостроителния гигант се дължат 50% 
от оборота на френската група и над 70% от поръчките. 
 
БТА 
 
√ Теменужка Петкова: Изготвя се документацията за стартиране на обществени поръчки за изграждане на газовата 
връзка с Гърция 
"Интерконекторът Гърция - България е стратегически не само за страната ни, но и за региона на Югоизточна Европа. След 
като през изминалите две години се свърши сериозна работа, сега проектът се намира на много важен етап от своето 
развитие. В момента се подготвя документация за възлагане на обществени поръчки, свързани с избор на изпълнител за 
неговата реализация.  
През октомври предстои да бъде възложена обществената поръчка за избор на инженер-консултант, а през ноември ще 
стартират процедури за избор на доставчик на тръбите и на строител. От миналата седмица е факт и разрешението за 
строеж на интерконектора на българска територия. Подобна процедура тече и за гръцката територия.  
Това показва, че реализацията на газовата връзка Гърция - България е необратим процес. Очаква се въвеждането му в 
търговска експлоатация да е през 2020 г.".  
За това информира българският енергиен министър Теменужка Петкова по време на четвъртото заседание на Групата на 
високо равнище на инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC) в 
Букурещ, цитирана в съобщение на МЕ.  
Тя припомни, че за трета поредна година българското правителство потвърждава държавна гаранция за проекта в размер 
на 110 млн. евро, работи се и за осигуряване на допълнително финансиране от български и гръцки оперативни програми. 
"Убедена съм, че благодарение на общите усилия на България и Гърция, с подкрепата на Европейската комисия, проектът 
ще се реализира в заложените срокове.  
На срещата страните, участващи в CESEC подписаха Меморандум за разбирателство, допълващ инициативата за газова 
свързаност в Централна и Югоизточна Европа със съвместен подход към електроенергийния пазар, енергийната 
ефективност и развитието на възобновяема енергия. Документът допълва подписания от 10 юли 2015 г. Меморандум за 
разбирателство, отнасящ се до предизвикателствата, пред които са изправени държавите от CESEC, отнасящи се до 
диверсификацията на източниците и сигурността на доставките на природен газ. Страните се ангажират да осигурят 
устойчива регулаторна рамка в електроенергийния сектор и да предприемат съвместни действия за обединение на 
пазарите. Тези мерки ще доведат до повишаване гъвкавостта и ликвидността на енергийната система, позволявайки 
пълноценно използване на регионалния потенциал за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Проектите, с които 
България ще участва в разширяването на инициативата са междусистемен електропровод между България и Гърция, 
вътрешни мрежови подсилвания и подсилване на междусистемната връзка България - Румъния. 
 По покана на министър Петкова следващото заседание на Групата на високо равнище на инициативата за газова 
междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа ще се проведе в България. 
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В. Земя 
 
√ Цените на зърното запазват стабилни нива 
Цените на зърното запазват стабилни нива през последната седмица, показват оперативни данни на Министерство на 
земеделието, храните и горите (МЗХГ). Пшеницата е с 1 % надолу към 20 септември, като тонът се търгува за 264 лв./тон 
при предишна стойност от 267 лв. За останалите културите измененията са под 1 процент. 
В сравнение със същия период на 2016 г., изкупните цени на хлебна и фуражна пшеница, рапица и ечемик нарастват от 2% 
до 3,9%. При изкупните цени на царевицата и слънчогледа се наблюдава понижение на годишна база, съответно с 1,5% и 
12,7%. 
 
Sinor.bg 
 
√ Търговци обявиха България за лидер в производството на слънчоглед в ЕС 
Очаква се реколтата у нас да надхвърли 2 милиона тона 
През селскостопанския сезон 2017-2018 г., започнал на 1 септември, България ще излезе на първо място по производство 
на слънчоглед сред държавите-членки на Европейския съюз с 2,035 млн. тона, се посочва в септемврийската прогноза на 
Асоциацията на европейските търговци със зърнени култури, фуражи за животновъдството, маслодайни семена, зехтин, 
масла и мазнини COCERAL, цитирана от електронното издание УкрАгроКонсалт. За сравнение – през сезон 2016-2017 г. в 
страната бяха прибрани 1,7 млн. тона слънчоглед. Втора според предвижданията на търговското лоби ще остане Румъния 
с 1,976 млн. тона при реколта от 1,95 млн. тона през миналия сезон, следвана от Унгария, където производството се очаква 
да намалее до 1,7 млн. тона от 1,89 млн. тона, и Франция с 1,25 млн. тона при произведени 1,19 млн. тона през миналия 
сезон. 
От търговската асоциация повишиха прогнозата си за производството на слънчоглед в ЕС като цяло през сезон 2017-2018 
г. с 300 хил. тона спрямо оценката си от май, като вече очакват реколтата да достигне 8,43 млн. тона. По този начин, макар 
и минимално, ще бъде надхвърлен резултатът от миналия сезон. Според търговците в основата на положителната 
корекция е увеличаването на засетите площи до 4,196 млн. хектара от 4,1 млн. хектара през миналия сезон. ЗА сметка на 
това горещото време се е отразило неблагоприятно върху добивите, които се очаква да намалеят до 2 тона от хектар от 
2,03 тона от хектар през миналия сезон. 
 
Econ.bg 
 
√ Бизнес доверието в еврозоната покорява 10-годишен връх през септември 
Индексът, измерващ икономическото доверие в еврозоната, се повиши през септември до 113,0 пункта от 111,9 
пункта през август 
Икономическото и бизнес доверие в еврозоната нарасна през септември за четвърти пореден месец, достигайки най-
високо ниво от повече от десетилетие насам, благодарение на засилващия се оптимизъм във всички основни сектори с 
изключение на финансовите услуги.  
Това сякаш е знак, че доверието в региона не изглежда негативно повлияно от перспективите за постепенно редуциране 
на стимулиращите парични политики на ЕЦБ през следващата година.  
Според последно проучване на Европейската комисия, индексът, измерващ икономическото доверие в еврозоната, се 
повиши през септември до 113,0 пункта от 111,9 пункта през август, докато очакванията на финансовите пазари бяха за по-
скромен негов растеж до 112,0 пункта.  
Това е най-високото ниво на индекса от юли 2007 година насам – повече от година преди да стартира световната финансова 
и икономическа криза. Поредното нарастване на икономическото доверие е в резултат на рязко подобряване на 
доверието в индустриалния и в строителния сектор, както и при търговията на дребно,  при по-сдържан подем в сферата 
на услугите и на потребителското доверие, като единствено в сектора на финансовите услуги е отчетено по-сериозно 
влошаване. Европейската комисия регистрира повишение на индекса на икономическото доверие във всичките пет 
водещи икономика в региона, като най-солидно е неговото нарастване в Холандия (повишение с с 1,9 пункта), следвана от 
Италия (с 1,8 пункта), Испания (с 0,6), Германия (с 0,5) и Франция.  
Индексът, определящ бизнес климата в еврозоната, който е индикатор за фазата на текущия бизнес цикъл, също нарасна 
рязко през септември до 1,34 пункта (най-високо ниво от април 2011-а година) от 1,08 пункта месец по-рано и очаквания 
за по-слаб негов растеж до 1,12 пункта. Последното проучване на Европейската комисия отчита солидно подобрение на 
доверието в индустриалния и промишлен сектор (нарастване на съответния индекс до 6,6 от 5,0 пункта месец по-рано), 
както и в строителството (до -1,7 от -3,3 пункта) и при търговията на дребно (до 3,0 пункта от 1,6 пункта).  
По-слабо подобрение е регистрирано при доверието в сферата на услугите (до 15,3 от 15,1 пункта през предходния месец), 
като единствено доверието при финансовите услуги бележи влошаване (до 18,8 от 25,6 пункта). Окончателният индекс на 
потребителското доверие в еврозоната нарасна през септември до -1,2 пункта от -1,5 пункта през август, достигайки ново 
най-високо ниво от април 2001 година насам. 
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Money.bg 
 
√ Цeнaтa нa пeтpoлa ce cтaбилизиpa cлeд ceдмицa нa cилeн пoдeм 
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи в пeтъĸ ce пpoмeнят вялo и paзнoпocoчнo cлeд няĸoлĸo дни н cилнa 
динaмиĸa в пocoĸa нaгope. Ho ĸaтo цялo ceдмицaтa, мeceцa и тpимeceчиeтo пpиĸлючвaт cъc зaбeлeжим пoдeм в 
ĸoтиpoвĸитe нa cypoвинaтa. 
Cyтpинтa нoeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пocĸъпвaт cъc 17 цeнтa - дo $57,58 зa 
бapeл. Tъpгoвиятa пo тeзи ĸoнтpaĸти пpиĸлючвa в пeтъĸ, пo-aĸтивнo ce тъpгyвaт дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи, ĸoитo ce 
пoĸaчиxa c 0,1% - дo $57,21 зa бapeл. 
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa нoeмвpи нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) 
пoeвтинявa c 6 цeнтa - дo $51,50 зa бapeл. Инвecтитopитe фиĸcиpaт пeчaлбитe cи cлeд пoвишaвaнeтo нa цeнитe дo 
мнoгoмeceчни мaĸcимyми тaзи ceдмицa. 
Oт минaлия пeтъĸ нacaм ĸoнтpaĸтитe зa WТІ ce пoвишиxa c 1,7%, a зa Вrеnt - 1,3%. Цeнитe нa двaтa copтa ce пoĸaчвaт 
cъoтвeтнo чeтвъpтa и пeтa ceдмицa пopeд, oтбeлязвa МаrkеtWаtсh. 
Πoддpъжĸa зa пaзapa пpeз пocлeднитe ceдмици дaвaт oчaĸвaнeтo зa пpoдължaвaнe нa пaĸтa OΠEK+ зa cъĸpaщaвaнe нa 
дoбивa, зaбaвянeтo в pъcтa нa пpoизвoдcтвoтo в CAЩ и гeoпoлитичecĸoтo нaпpeжeниe oĸoлo Kopeйcĸия пoлyocтpoв и 
ĸюpдcĸия peфepeндyм. 
 
Profit.bg 
 
√ Ръст за SOFIX 
Вчера три от четирите индекса на БФБ-София записаха повишение. 
SOFIX добави 0.77% до 689.37 пункта, като това е седма поредна зелена сесия за индекса на сините чипове. 
Индикаторите BGBX40 и BGTR30 нараснаха с 1.36% и 0.71% до съответно 134.10 и 556.31 пункта. 
Единствено BGREIT днес отчете спад, губейки минималните 0.01% до 115.28 пункта. 
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 1.429 млн. лева. 
212 хил. лева от дневния оборот се дължат на висока активност с акциите на ЧЕЗ Разпределение България. В рамките на 54 
сделки, инвеститорите изтъргуваха 789 лота, като книжата на компанията поскъпнаха с цели 8.11% до 280.000 лева за брой. 
Припомняме, че чешкото дружество CEZ Group иска да продаде активите си в България, като според публикации в 
чуждестранния печат, другото чешко електроразпределително дружество опериращо у нас Energo-pro е готово да плати 
над 300 млн. евро за да придобие активите на конкурента си. Само през тази седмица, акциите на ЧЕЗ Разпределение 
България записват ръст от 11.19%.  
Най-търгуваната позиция е тази на Софарма. Инвеститорите изтъргуваха 29 030 лота при 54 трансакции, оформяйки оборот 
от 127 хил. лева. Дяловете на фармацевтичното дружество поскъпнаха с 0.23% до 4.380 лева за брой. 
43 сделки за 99 691 лота от емисията на Химимпорт, реализираха оборот от 179 хил. лева. Акциите на компанията добавиха 
1.68% до 1.820 лева за брой. 
Книжата на Еврохолд България се радваха на интерес, като в рамките на 39 сделки бяха прехвърлени 45 100 лота, 
записвайки оборот от 61 хил. лева. Дяловете на компанията поскъпнаха с 3.35% до 1.390 лева за брой. 
5.36% ръст в цената до 1.827 лева за брой  постигнаха акциите на ТБ Централна кооперативна банка. Инвеститорите 
осъществиха 22 сделки, прехвърляйки 6 564 лота, което оформи оборот от 11 хил. лева. 
Сред компаниите, чиито акции поскъпнаха днес попадат Булгартабак-холдинг (+5.52% до 36.000 лева за брой), Свилоза 
(+3.27% до 4.699 лева за брой), Монбат (+3.12% до 11.250 лева за брой), Алкомет (+2.60% до 15.800 лева за брой), Доверие 
Обединен Холдинг (+2.52% до 2.440 лева за брой) и Неохим (+2.42% до 55.000 лева за брой). 
 
√ Цените на акциите в Азия се възстановяват след тежката седмица 
Цените на акциите в Азия възстановиха част от позициите си днес - след тежката седмица, в която нарастващият риск от 
вдигане на лихвите в САЩ повиши лихвите по държавните ценни книжа на страната до деветгодишни върхове и вдигна и 
цените на кредитирането в региона. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.2%, но въпреки това губи 2% от началото на седмицата. 
Японският индекс Nikkei 225 губи 0.2%, докато южнокорейският KOSPI добави 0.5% към стойността си. Шанхайският 
основен индекс нарасна с 0.3%, но остава без промяна за седмицата. 
Инвеститорите обърнаха гръб на много пазари в региона, на фона на нарасналите очаквания за вдигане на лихвите в САЩ 
през декември. 
В резултат на това лихвата по двегодишните щатски държавни облигации достигна деветгодишен връх, преди да се 
установи на ниво от 1.46% днес. Лихвата бе паднала до 1.254% в началото на септември. 
Натискът нагоре бе засилен и от предложението на Доналд Тръмп за намаляване на данъците, което, ако бъде прието, 
може да подобри печалбите на щатските компании. 
Планът обаче се очаква да срещне сериозен отпор в Конгреса. 
Евентуални данъчни облекчения, които правят щатските акции по-привлекателни, докато в същото време доларът 
поскъпва, а лихвите по държавните облигации се вдигат, биха имали отрицателен ефект за развиващите се пазари и най-
вече за тези, които разчитат по-сериозно на чужди инвестиции. 



11 

 

 

Скокът по лихвите на щатския дълг оказа подкрепа на долара. Доларовият индекс, който следи представянето на долара 
спрямо кошница от шест други основни валути, нараства с 0.14% днес, до 93.217 пункта и запазва ръста си от 1.1% за 
седмицата. 
Еврото се търгуваше близо до нивото от 1.1778, след като се отдалечи от шестседмичното дъно от 1.1715, но въпреки това 
губи 1.5% за седмицата. Ако настоящите нива се запазят, това би била най-голямата седмична загуба за еврото от ноември 
2016 г. 
Доларът върви към трето поредно седмично повишение и спрямо йената, като се търгува при ниво от 112.66 йени, 
отстъпвайки от върха от 113.26 за седмицата. 
На Уолстрийт вчера Dow Jones затвори с минимално повишение от 0.18%, докато S&P 500 добави 0.12%, а Nasdaq остана 
без промяна. 
По-късно днес се очакват важни данни за инфлацията в ЕС и САЩ, заедно с данните за икономическия растеж на Китай. 
В събота ще излязат предварителните резултати за производството на Китай, след което цялата седмица в азиатския гигант 
ще бъде почивна. 
ЕС пък се изправя пред допълнителна политическа несигурност в неделя, когато в Испания ще се проведе референдума за 
независимост в Каталуня. 
На суровинните пазари цените на петрола са близо до нов седмичен ръст . 
Петролът от сорта брент поскъпва с 24 цента, до 57.65 долара за барел и върви към пето поредно седмично повишение и 
10% ръст за септември. Цената на щатския лек суров петрол пък нарасна с 1%, до 51.57 долара за барел. 


