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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Първите дипломати на България и Румъния: Разширяването на ЕС трябва да продължи 
Подписано е споразумение, осигуряващо безопасността на корабоплаването в общия българо-румънски Черноморски 
регион 
Разширяването на Европейския съюз трябва да продължи със Западните Балкани и страните от Източното партньорство 
(Украйна, Молдова, Беларус), тъй като то ще гарантира сигурност и стабилност на целия континент. Това са подчертали 
външните министри на България и Румъния - Екатерина Захариева и Теодор Мелешкану, които са разговаряли вчера в 
резиденция "Евксиноград" в рамките на съвместното заседание на правителствата на двете страни, съобщиха от 
пресцентъра на МВнР.  
Имаме уникалния шанс Съветът на Европейския съюз да се председателства от пет държави, които подкрепят 
разширяването - Естония, Австрия, България, Румъния и Хърватия, е изтъкнала Екатерина Захариева. Трябва да подкрепим 
нашите съседи и приятели от Западните Балкани и Източното партньорство, е посочила тя. 
Захариева е подчертала, че още в рамките на Естонското председателство в края на октомври в София ще се проведе 
неформален съвет на министрите на правосъдието и вътрешните работи заедно с техните колеги от шестте страни от 
Западните Балкани, които желаят да станат пълноправни членове на ЕС. 
Преди две седмици в Ню Йорк външните министри на България, Гърция, Румъния и Хърватия се договориха да подкрепят 
шестте си съседи от региона с конкретни стъпки в европейската интеграция. 
Екатерина Захариева и Теодор Мелешкану са обсъдили и въпросите с напредъка по делимитацията на морските 
пространства на двете страни и са се договорили следващият кръг разговори да се състои преди края на тази година. 
Относно драгирането на българския бряг на река Дунав е договорено да се търсят решения от взаимен интерес, за да се 
гарантират добри плавателни условия. 
Двамата външни министри са коментирали още борбата с радикализацията и противодействието на тероризма, както и 
общи проекти, които ще гарантират свързаност между България и Румъния в икономически и инфраструктурен план. 
В рамките на съвместното заседание на правителствата на България и Румъния във Варна беше подписана декларация за 
сътрудничество в областта на социалната политика. Министър Бисер Петков и министърът на труда и социалните грижи на 
Румъния Лиа-Олгута Василеску са се договорили за съвместни действия за обмяна на информация и опит в областта на 
младежката заетост, трудовата мобилност, политиките за закрила на детето, здравословни и безопасни условия на труд. 
Двете страни ще обменят добри практики и мерки срещу недекларирания труд, като сътрудничеството ще включва 
съвместни проверки между инспекциите по труда на двете държави. 
Транспортните министри на двете страни Ивайло Московски и Александру-Ръзван Кук подписаха споразумение, 
осигуряващо безопасността на корабоплаването в общия българо-румънски Черноморски регион, допълват от 
транспортното министерство. По този начин ще бъде осигурена безопасността на морското корабоплаване и ще бъдат 
изпълнени европейските изисквания за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за 
информация. 
Московски е заявил, че България подкрепя изцяло бъдещо участие на Румъния в мултимодалния коридор Солун - Кавала 
- Александруполис - Бургас - Варна - Русе. Министрите са обсъдили и напредъка по съвместния за двете страни проект 
Danube Safety Net, както и темата за поддържането на българо-румънския участък на река Дунав. 
Московски е уверил своя колега, че в това направление българското правителство води активна политика и до 3 години 
страната ни ще разполага със съвременна техника за проучване на реката и драгиране на критичните участъци. 
България и Румъния ще си доставят взаимно енергия в случай на аварии, договориха още днес изпълнителните директори 
на двете преносни дружества в присъствието на българския енергиен министър Теменужка Петкова и румънския ѝ колега 
Тома-Флорин Петку. 
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√ Животозастраховането отчита близо 3% ръст за полугодието 
Приходите от здравни застраховки нарастват с над 40% за първите 6 месеца на 2017 г. 
Ръст на премийния приход отчитат животозастрахователните компании в България за първите 6 месеца на 2017 г. 
Увеличението спрямо година по-рано по същото време е 2,78%, показват изчисления на Investor.bg на базата на  данни на 
Комисията за финансов надзор (КФН). 
Общо премийният приход за периода януари-юни възлиза на близо 230 млн. лв. при 236 млн. лв. за миналата година. 
Традиционно приходите за полугодието от здравни застраховки, които се предлагат от животозастрахователните 
дружества в страната, са с най-сериозен ръст. Постъпленията възлизат на 24,5 млн. лв. при 17,4 млн. лв. година по-рано. 
Увеличението е с малко над 40% на годишна база. 
В сегмента на животозастраховането най-голям е приходът от застраховките „Живот“ и рента. Той обаче намалява с 3,38% 
спрямо първото шестмесечие на 2016 г. до 155,4 млн. лв.  
Общият премиен приход на рисковата застраховка "Живот" (с покрит само риска "смърт") нараства с 25% до 47,2 млн. лв. 
при 37,5 млн лв. за полугодието на 2016 г. 
Смесената застраховка „Живот" носи приходи от 69,9 млн. лв. Това обаче е с близо 14% по-малко в сравнение със същия 
период на 2016 г., когато премийният приход е бил 81,3 млн. лв. 
Приходите от продуктите „Женитбена и детска застраховка“ също намаляват с близо 10,3% до 4,5 млн. лв. при 5,1 млн. за 
първите 6 месеца на 2016 г. 
 

 
 
 
Капитал  
 
√ Ревизия повиши ръста на икономиката до 3.9% през 2016 г. 
Промяната е с 0.5 процентни пункта нагоре спрямо предварителните данни благодарение на износа и потреблението  
Ръстът на българската икономика за миналата година вече е 3.9%. Това стана ясно след стандартната ревизия на данните 
за брутния вътрешен продукт от страна на Националния статистически институт (НСИ). Промяната е с 0.5 процентни пункта 
в посока нагоре спрямо публикуваните през март предварителни годишни стойности на показателите. 
Разбивката по компоненти показва, че ускорението на темпа идва предимно от подобрение при потреблението и износа. 
В същото време инвестициите дърпат растежа надолу още повече след промените - докато предварителните данни 
показваха спад от 4%, сега понижението е 6.6% спрямо 2015 г. Така стойността на произведените стоки и услуги на 
територията на страната нараства с 1.5 млрд. лв. до 94.1 млрд. лв. по текущи цени през 2016 г. 
Промяна са претърпели съответно и тримесечните данни за тази и миналата година. При сезонно изгладените стойности 
всички ревизии са в посока нагоре освен за трето тримесечие на 2016 г.  В същото време пък реалните числа за периодите 
януари - март и април - юни от тази година са понижени. 
На какво се дължи промяната 
Обновените показатели показват няколко изменения. Подобрение се наблюдава при ръста на общото потребление и 
износа, където повишението е със съответно 1.5 и 2.4 процентни пункта (виж таблицата). По отношение на първия 
показател промяна в посока нагоре има както при домакинствата, така и правителството (с 1.4 и 3 пр.п.), като така приносът 
на държавата към растежа излиза на положителна територия. Същевременно при износа става ясно, че преоценката идва 
предимно от услугите - ръстът им през 2016 г. нараства от 2.8% до 8.6%, но и темпът на експорта на стоки е ревизиран 
нагоре (с 1.3 пр.п.). 
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√ ЕП решава за достъпа на България и Румъния до Шенгенска информационна система 
Европейският парламент ще гласува днес България и Румъния да получат достъп до Шенгенската информационна система. 
Решението вече получи одобрението на Съвета на ЕС.  
Службите в България и Румъния ще получат право да четат данните в системата, но без да въвеждат, променят или 
премахват данни от нея. 
През юни Съветът се съгласи, че България и Румъния са изпълнили условията за въздушните и наземните граници, 
полицейското сътрудничество, защитата на личните данни, Шенгенската информационна система, морските граници и 
визите. 
Преди седмици председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер призова България и Румъния да бъдат приети в Шенген. 
Политическото решение за това обаче е на Съвета на ЕС. 
 
News.bg 
 
√ Столична община остава без дял в "Общинска банка" 
Столична община продава дяла си от "Общинска банка" за 45 млн. лв. Банката е на пазара и се продава след като Столична 
общинска агенция за приватизация и инвестиции обяви решението си. 
Цената на дела, който общината притежава, най-малко е 45,65 милиона лева. 
Информацията, че Столична община търси купувач на дела си в банката, излезе за пръв път през лятото. Частта от банката, 
на която общината е собственост възлиза на 67,65% от капитала й. 
От официалното съобщение, публикувано тази седмица, става ясно, че кандидатите ще имат срок от 60 дни да подадат 
необходимите документи, за да се включат в търга. Това означава, че до края на годината надали сделката ще бъде 
завършена. 
В наддаването ще могат да се включат, както български, така и европейски финансови институции, като условието е 
кредитният им рейтинг, даден от агенция Standard and Poor's, да не бъде под ниво ВВ-. В търга могат да участват и 
финансови инвеститори, които трябва да разполагат с минимален капитал от 20 милиона евро. 
След приключването на търга своето разрешение трябва да даде и Българската народна банка. 
За евентуална продажба на "Общинска банка" се говори от повече от десетилетие, като нито един от досегашните опити 
не е успешен. 
Последно нов собственик на финансовата институция се търсеше преди три години. Тогава обаче процедурата беше спряна 
заради кризата с "Корпоративна търговска банка" (КТБ). 
"Общинска банка" е учредена през 1996 година, като към днешна дата регистрираният й капитал надвишава 57 милиона 
лева. Към края на миналата година тя е на 15-о място по активи у нас с такива в размер на 1,325 милиарда лева. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ България е лидер по обновяване на сгради с публични средства 
България е лидер в ЕС по похарчени публични средства в областта на държавното управление на жилищните и обществени 
удобства. 
Това отчита анализ на Евростат за "Политиката на жилищното настаняване в ЕС" през 2015 г., цитиран от БТА. 
Страната ни отчита най-високи общи разходи в ЕС за жилищно настаняване и обществени удобства в размер на 2,1 на сто 
от БВП. От тях "жилищното строителство" в България възлиза на 1,1 на сто от БВП през 2015 г., показват данните на Евростат. 
Данните включват следните разбивки: 
"жилищно строителство", 
"развитие на общността", 
"водоснабдяване" (осигуряване на вода за домакинствата и предприятията, но не и за канализационните системи), 
"улично осветление", 
"жилища за научноизследователска и развойна дейност и обществени удобства" и 
"жилищни и обществени удобства". 
Отчитаният период съвпада със старта на Националната програма за енергийна ефективност, свързана с обновяването и 
санирането на блоковете, строени по индустриален способ, която се финансира с публични средства.  
Програмата стартира през 2015 г. с финансов ресурс от 1 млрд. лв., като основните й цели бяха намаляване на разходите 
за отопление на домакинствата, променена жилищна инфраструктура и облика на градовете, по-чиста околна среда, както 
и удължаване живота на санираните сгради.  
До момента са издадени над 4 500 сертификата за енергийна ефективност след обновяване на жилищни сгради, санирани 
по националната програма за енергийна ефективност. 
Занапред програмата се предвижда да продължи със съфинансиране от страна на участниците в нея, а ново държавно 
финансиране се очаква през 2019 г. През 2018-а ще се довършват започнатите проекти. 
Евростат отчита, че от гледна точка на разходите за социална защита, свързани с жилищното настаняване, България, 
Естония, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения и Словакия са в края на 
европейската класация със средства по-малко от 0,1 на сто от БВП, похарчени за социална защита за жилищни нужди. 
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Разходите по показателя "социална жилищна защита" през 2015 г. у нас са били около 190 млн. лева, най-вече за 
подпомагане на социалния патронаж над възрастни хора или инвалиди, разходи за подпомагане на домове за възрастни 
хора, за защитени жилища, разходи за рехабилитация на центрове на хора с увреждания и др. 
 
В. Дума 
 
√ Продължава спадът в износа на ток 
Износът на ток за първите девет месеца е в размер на 4,2 млн. мегаватчаса. Това показват оперативните данни на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) към 1 октомври. Данните показват продължаващ спад на износа на 
електроенергийните компании у нас. За цялата 2016 година износът беше 6,4 млн. мегаватчаса, което е спад от близо 40 
на сто. Намалението за първите девет месеца е над 14%. 
Производството и потреблението на електроенергия обаче расте, показват данните на ЕСО. През първите девет месеца на 
годината в страната са произведени 33,7 млн. мегаватчаса електроенергия, което е увеличение от 2,66% спрямо същия 
период на миналата година. Така се покрива увеличеното с почти 5,7% потребление - до 29,4 млн. мегаватчаса. 
Основната част от електроенергията в страната е произведена от базовите централи - общо 28,6 млн. мегаватчаса. 
Производството от тези мощности расте с 6,44 на сто спрямо 2016 г. Същевременно водните централи намаляват своето 
производство - с 28,5% до 2,6 млн. мегаватчаса. 
 
В. Сега 
 
√ Раждаемостта за 2016 г. е ударила кризисното дъно от 1997 г. 
30 570 българи са емигрирали миналата година 
Броят на родените деца за миналата година е отбелязал печален рекорд - бебетата са толкова, колкото са били през 
кризисната 1997 г. Това показват данните на националната статистика за ражданията. Иронията е, че те са цитирани в 
отчета на социалното министерство за изпълнение на демографската стратегия у нас. 
През 2016 г. в страната са родени близо 65 хил. деца. В сравнение с 2015 г. те са с около 970 по-малко. Миналата година е 
с най-малко бебета от 1997 г. насам. За тези 20 години раждаемостта се е повишавала (включително и бейби бума от 2009 
г.) и е спадала, но никога толкова ниско, колкото до нивото от 1997 г.  
За м.г. са родени 49 хил. бебета в градовете и малко над 16 200 - в селата. В регионален аспект най-висока е раждаемостта 
в областите Сливен - 12.2‰, столицата - 10.2‰, Варна и Бургас - по 9.6‰. В осемнадесет области раждаемостта е по-ниска 
от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово (6.4‰) и Видин (6.2‰). 
Подобно на други такива документи, и този отчет прави просто обстоен преглед на програмите и мерките, които 
различните министерства изпълняват - изплащането на детски, правенето на имунизации, субсидираната заетост и пр. 
Решаването на демографската криза е основен приоритет на кабинета, но засега остава само на думи. В борбата с нея 
държавата отчита национален механизъм за координация и мониторинг, "ежегодни планове и национални 
мониторингови доклади", както и Национален съвет по демографска политика като консултативен орган към МС - където 
като председател още фигурира Хасан Аденов от времето му на социален министър. 
Иначе данните за населението не са изненадващи. Населението у нас продължава да намалява и да застарява. Според 
официалните данни към 31 декември 2016 г. у нас живеят 7 101 859 души. За една година населението намалява с 52 хил. 
души. Подобно на предходните години, намалението се дължи главно на отрицателен естествен прираст - 43 хил. души 
по-малко заради разликата между ражданията и умиранията. А заради миграцията разликата между хората, които са 
напуснали страната и които са се заселили - населението е намаляло с още 9329 души. 
30 570 българи са емигрирали за миналата година. Всеки втори емигрант (53.5%) е на възраст 20-39 г. Най-младите 
емигранти (под 20 години) са 14.3%, а тези на 60 и повече навършени години - 8.7% от всички емигранти. Най-предпочитани 
дестинации са Германия (21.7%), Обединеното кралство (15.5%) и Испания (12.1%). У нас пък са дошли да живеят 21 200 
чужденци. Всеки трети е между 20 и 39 г. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (22.5%), Русия (15.3%) и Украйна 
(7.4%). 
 
БНТ 
 
√ Работници от Молдова и Украйна кандидатстват за работни места в Банско 
Около 5 000 работни места ще бъдат разкрити в Банско за предстоящия зимен сезон. Тази година от туристическия бранш 
ще разчитат не само на български работници, но и на хора от трети страни извън Европейския съюз. Експерти от Агенцията 
по заетостта се срещнаха с хотелиери в курортния град, за да разяснят при какви условия ще могат да наемат служители 
от Украйна, Молдова и други държави. 
 
В. Земя 
 
√ Нови промени в Закона за земите 
С нови промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) ще трябва да се запознаят 
арендатори, наемодатели и собственици на земеделски парцели. Допълненията станаха факт с постановление за 
изменение на правилника за прилагане на закона, обнародвано вчера в Държавен вестник (брой: 79, от дата 3.10.2017 г.). 
Едно от допълненията гласи, че лицата, които са сключили договори за ползване под наем или аренда на имоти от 
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държавния поземлен фонд, отдадени за създаване и отглеждане на трайни насаждения или за ползване на пасища и мери, 
след изразено писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите могат да изграждат в имотите: 
1. огради или електропастири, системи за противоградова защита и преместваеми спомагателни постройки за обслужване 
на имота; 
2. водовземни съоръжения за подземни води, които не са свързани с изграждането на допълнителна инфраструктура. 
След изтичане на срока на договора или предсрочното му прекратяване в срок до един месец лицата имат право да 
премахнат изградените постройки и съоръжения освен водовземните съоръжения за подземни води, като при 
неупражняване на това право изграденото в имота остава за неговия собственик. 
Изменения има и за собствениците на сгради и/или съоръжения от имуществото на организациите могат да подадат 
заявление по образец до министъра на земеделието, храните и горите чрез областната дирекция „Земеделие“ по 
местонахождението на държавния имот, за да придобият правото на собственост върху застроените и нормативно 
определените прилежащи площи към сградите и/или съоръженията. Когато процедурата се провежда от директора на 
областната дирекция „Земеделие“, оправомощен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, 
заявлението се подава до него. 
В заявлението се посочват землището, номерът на имота и предпочитаният начин на заплащане стойността на имота. При 
подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или на упълномощеното лице и се прилагат: 
копие от документ, удостоверяващ правото на собственост върху сградите и/или съоръженията – собственост на заявителя; 
нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице; други документи в изпълнение 
на специалните изисквания на закона. 
 
Sinor.bg 
 
√ С 3,5 милиона лева ще бъдат компенсирани щетите от природни бедствия за 2017 г. 
Финансов ресурс в размер 3 430 354 лв. е разпределен по схемата за Държавна помощ за компенсиране на щетите по 
земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия през 2017 г. – измръзване, суша и слана, буря, 
поройни дъждове придружени с ураганен вятър, наводнение, градушки, суша. Това реши управителният съвет на фонд 
„Земеделие“ на последното си заседание, съобщиха от ведомството. 
Досегашната практика бе обезщетенията за природни бедствия, настъпили през годината, да се изплащат следващата, за 
да могат да се обхванат всички събития. Като се вземат предвид многото неблагоприятни климатични събития, както и 
големият обем поразени площи през 2017 г. в сравнение с други години, УС на ДФЗ реши още сега да се изплатят 
компенсации за следните култури: 
•           Овощни и зеленчукови култури, картофи, лозя; 
•           Царевица за зърно, царевица за силаж и захарна царевица, грах за зърно и градински грах; 
•           Други фуражни култури – овес, фий, люцерна, смес едногодишни; 
•           Зърнено-бобови култури – фасул полски, леща, нахут; 
•           Медицински и ароматни култури, тютюн и коноп.       
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 
2017 г., следствие на природни бедствия. 
Условията на помощта налагат компенсациите да не надвишават 80% от производствените разходи. Съгласно схемата, 
подпомагането се намалява с 50% в случаите, когато земеделските стопани нямат сключена застраховка. Практиката 
показва, че в голяма част производителите не застраховат продукцията си. 
Предстои ДФ „Земеделие” да изготви указанията за прилагане на помощта 
 
Econ.bg 
 
√ Водещи инвестиционни банки намаляват отново прогнозите си за цените на петрола 
Проучване на “Уолстрийт Джърнъл“ от края на септември сред 15 инвестиционни банки показва, че средните 
прогнози на техните анализатори са за цена на петрола сорт брент около 53 долара за барел в рамките на 
следващата година 
Водещи инвестиционни банки намалиха за пети пореден месец прогнозите си за цените на петрола въпреки 
неотдавнашния солиден ценови ръст, тъй като техните анализатори продължава да бъдат притеснени, че 
свръхдпредлагането на черното злато ще се увеличи през следващата година.  
Проучване на “Уолстрийт Джърнъл“ от края на септември сред 15 инвестиционни банки показва, че средните прогнози на 
техните анализатори са за цена на петрола сорт брент около 53 долара за барел в рамките на следващата година, като това 
представлява понижение с един долар спрямо предходно аналогично проучване от август. Относно американския лек 
суров петрол те очакват средна цена от 50 долара за барел в рамките на 2018 година - също с един долар под осреднената 
прогноза от предходното подобно проучване.  
Трябва да се има предвид, че цените на американски суров петрол отбелязаха през третото тримесечие най-солиден ръст 
от второто тримесечие на 2016-а година, повишавайки се в рамките на периода юли - септември с около 10,5 на сто на 
фона на геополитически напрежения и сигнали за по-силно потребление на важната енергийна суровина. Някои 
анализатори обаче отбелязват, че това рязко поскъпване може да се превърне в самоунищожително, ако по-високите цени 
мотивират компаниите в САЩ, разработващи шистовите сондажи, да увеличат дейността си и ако по-голямото търсене в 
световен план се окаже само преходно явление.  
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Смятаме, че прогнозите за търсенето на петрол са може би малко по-оптимистични и в резултат на това ние можем се 
окажем подвластни на всички негативни за цените фактори, които са свързани най-вече с проблемите около 
свръхпредлагането, посочи стоков анализатор от френската банка BNP Paribas.  
По време на днешната търговия петролните фючърси се понижават предпазливо, след като в понеделник те отстъпиха с 
около долар, парирайки част от рязкото поскъпване през последните седмици и месеци. Фючърсите на американския 
суров петрол с доставка през ноември се понижават с 0,14% към 50,46 долара за барел, задълбочавайки слабо техния 
вчерашен спад от малко над един долар (понижение с 2,1%), докато фючърсите на петрола сорт брент с доставка през 
декември се понижават с 0,12% към 55,94 долара за барел, след като в началото на седмицата загубиха близо 1,2% от 
стойността си.  
Трябва да се има предвид, че петролът сорт брент поскъпна в рамките на третото тримесечие с почти 20%, като в края на 
септември достигна ценови връх от 59,49 долара за барел, но от тогава насам беше отчетено понижение от около 6 на сто. 
 
В. Монитор 
 
√ Всеки втори от най-новите дизели на БДЖ е за основен ремонт 
Всяка втора от най-новите дизелови мотриси на БДЖ е за основен ремонт, научи „Монитор“. Машините са купени в 
началото на века, по времето на управлението на кабинета на Симеон Сакскобургготски. В момента от 25 в движение са 
15. Останалите 10 са отпаднали от експлоатация след инциденти и катастрофи - удари на прелези или пожари, и се нуждаят 
от тотален ремонт, коментираха от „БДЖ - Пътнически превози”. Само преди година и няколко месеца броят на 
използваните дизелови мотриси бе 18. 
Оказва се според информация на БДЖ, че част от останалите в експлоатация машини са с надпробег и е време да влязат в 
депата за основен ремонт. От държавната компания отказаха да коментират точната бройка поради различни 
съображения. „Извършени са допълнителни ремонтни операции, които са съгласувани с вътрешни разпоредби и 
правилници на БДЖ, за да се осигури безопасна работа на мотрисите”, заявиха от железниците. 
На практика от 2008 г. насам дизеловите мотриси са без поддръжка, защото договорът със Siemens е бил прекратен преди 
близо 10 години. Тогава ръководството на железниците е преценило, че държавният превозвач може сам да се справя с 
ремонта им. Но това се е оказало невъзможно и доведе до обявяването на обществена поръчка през януари тази година 
за ремонт и поддръжка на мотрисите Siemens за следващия 5-годишен период. В сумата е предвидено да бъдат 
ремонтирани както дизеловите, така и електрическите влакове. Три месеца по-късно стана ясно, че една българска и три 
чуждестранни компании се състезават за договора за 137 млн. лв.  
без ДДС. Това са регистрираното в Русе дружество „Експрес сервиз”, обединение на германската Siemens, унгарското 
дружество на швейцарската Stadler и румънската Alstom Transport. Заради непълни документи българската компания 
отпада от състезанието, а останалите, преминали предварителен подбор, участници бяха поканени да представят 
технически и ценови оферти. 
Първоначално комисията беше сформирана да работи до началото на миналия месец, когато се очакваше да има избран 
изпълнител. Пред „Монитор” от жп холдинга коментираха, че изпълнителният директор Владимир Владимиров е удължил 
срока на работа на комисията до 6 януари догодина. Търгът се забави с един месец, след като процедурата беше спряна 
временно заради подадена жалба. Според БДЖ именно забавянето е причината за удължаване на срока на работа, но е 
възможно комисията да излезе с решение и по-рано  
Дизеловите мотриси се експлоатират в регионалните центрове на превозвача в София, Пловдив и Горна Оряховица. Според 
новия график на движение от следващата година БДЖ спира влакове по различни причини. Липсата на достатъчно 
машини, които да изпълняват линиите, доведе до извозване на пътници с електрически мотриси, произведени преди 
около 45 години. Спрените преди време от движение 40-годишни съветски електрически мотриси от серия 32 возят 
пътници между гарите Горна Оряховица и Плевен, както и между Царева ливада и Габрово, потвърдиха от синдикатите на 
железницата. Прогнозата е, че проблемът с недостига на подвижен състав ще се изостри догодина, когато и дизеловите, и 
електрическите мотриси Siemens ще бъдат спрени за ремонт. Обикновено една мотриса пътува по 10 пъти на ден 
 
Profit.bg 
 
√ Хонконг и Япония изведоха азиатските акции до ръст днес 
Пазарите в Япония и Хонконг изведоха азиатските акции до ръст днес, като обявеното през уикенда решение на 
Централната банка на Китай да освободи допълнителна ликвидност подобри пазарните нагласи - на фона на стабилните 
темпове, с които расте втората най-голяма икономика в света. 
Обемите на търговия в Азия са ниски тази седмица, тъй като пазарите в Китай и Южна Корея са затворени цялата седмица 
заради празници, а анализатори предупреждават да се внимава с генералните изводи от измененията на индексите. 
Японският индекс Nikkei 225 се повиши до над дегодишен връх, докато хонконгският Hang Seng достигна 2.5-годишен 
максимум. Основният индекс на филипинската борса добави 0.5%, достигайки рекордно високо ниво. 
Акциите бяха подкрепени от оптимистичните данни за световната икономика, в това число за производството в по-
голямата част от Азия, Европа и САЩ. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.3%, записвайки повишение в трети пореден ден. 
В събота Централната банка на Китай засили оптимистичните нагласи по отношение на ръста на местната и на световната 
икономика, като за първи път от февруари 2016 г. намали размера на средствата, които някои банки трябва да държат под 
формата на резерви. 
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Очаквано акциите на финансовите компании повишиха индекса Hong Kong China Enterprises, който скочи до най-високото 
си ниво от август 2015 г. Сред най-поскъпналите акции бяха тези на China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank 
of China. 
Три от основните индекси на Уолстрийт вчера затвориха на нови върхове, подкрепени от очаванията за ръст на световната 
икономика и скок в продажбите на автомобили. 
През септември продажбите на автомобили в най-голямата икономика в света записаха най-голямо повишение от 12 
години. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации се понижи до 2.3320%, в сравнение с достигнатия преди това 
тримесечен връх от 2.3710%. 
Доларът поевтиня с 0.2% спрямо йената, до 112.66. Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо 
кошница от шест други основни валути, се понижи с 0.18%, до 93.405 пункта. 
Инвеститорите остават предпазиливи по отношение на проведения в Каталония референдум за отделяне от Испания, след 
като местният лидер обяви, че ще обяви независимост “в рамките на дни ”. 
“Конституционният съд на страната вероятно ще оспори подобен ход и ще отсъди срещу него,” според анализатори на 
Citibank. 
“Ако местното управление в Каталония пренебрегне решението на съда, тогава Мадрид вероятно ще задейства член 155 
от Конституцията, ще лиши областта от нейната автономност и ще свика местни избори.” 
При суровините щатският лек суров петрол поевтиня с 0.75%, до 50.04 долара за барел. Цената на петрола от сорта брент 
се понижи до 55.62 долара за барел. Златото записа лек ръст до 1 275.21 долара за тройунция. 


