Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
В. Труд
√ Зеленият рекет е убийствен за българската икономика
Шепа псевдоеколози блокират развитието на страната, заяви пред „Труд“ председателят на АИКБ Васил Велев
Да спрем зеления рекет - декларация под този надслов разпространи Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР). В нея членуват Асоциацията на индсутриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска
камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
Цялата статия четете тук.
Economic.bg
√ „Зеленият рекет“ вече заплашва икономиката, обявиха работодателите
Бизнес организациите смятат, че „шепа природозащитници“ за получили прекомерно голяма власт
В последните десетина години е налице очевиден дисбаланс на интересите на всички участници, който от нездравословен
започва да се превръща в убийствен за икономиката на България. Това е позицията на четирите национално представени
работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТППП, изразена от Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР) чрез писмо до медиите.
Според бизнес организации става дума за несъразмерно „шепа природозащитници“ а поучили несъразмерно на важността
им влияние, а те в името на неясните си интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение.
Те са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха
довели до сериозен икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията „най-бедна държава в
Европа“. Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортни-технически
съоръжения. Всичко това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на
общественото мнение, се казва в позицията.
Работодателите са на мнение, че вече не става дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката на България
като цяло. На рекет са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм (летен
и зимен), което се превръща в системен риск за държавата ни и нас самите.
Не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да решават съдбата на
икономиката на България. Тук е мястото да се обърнем към тези политици, които се опитват да се качат на гребена на
референдумите, че това е игра с огъня. Двойният стандарт не е решение - ако Трън е вярно решение, то утре в Банско ще
има не два, а дванадесет, а защо не и двадесет нови лифта, пише още в позицията.
Бизнес организациите се обръщат към държавните институции с няколко искания.
Да продължат законодателната политика срещу „зеления рекет“, успешно започната с промените в Закона за околната
среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от национално значение, но и
инвестициите клас „А“ и обектите от първостепенно общинско значение;
Да продължат инвестициите в ски туризма и в изграждането на втори лифт в Банско в духа на решението на МС от 28
декември 2017 г.;
Да се отпушат „белите дробове“ на Витоша и да й се даде въздух, като за целта бъде спешно приет новият план за
управление на природен парк "Витоша“;
Да изготвят и приложат в законодателен порядък ясни, точни, измерими и проверими критерии за представителност на
екологичните организации - такива, каквито законът е наложил за представителността на организациите на българските
работодатели и на организациите на работниците и служителите.
Нека да поставим спазването на закона над всичко - така, както е в Европейския съюз, който имаме честта да
председателстваме в момента, завършва писмото.

1

В. Банкерь
√ Бизнесът: Шепа природозащитници спират всяка инвестиция и убиват икономиката
Бизнесът се противопостави на природозащитниците в обща позиция на четирите национално представени
работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП. В нея се посочва, че "в последните десетина години е налице
очевиден дисбаланс на интересите на всички участници, който от нездравословен започва да се превръща в убийствен за
икономиката". Според работодателските организации "шепа природозащитници" получили несъразмерно на важността
им влияние, а те в името на неясните си интереси спирали всяко по-значимо инвестиционно намерение.
Те са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха
довели до сериозен икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията "най-бедна държава в
Европа". Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортни-технически
съоръжения. Всичко това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на
общественото мнение, посочват работодателските организации.
Те са на мнение, че вече не става дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката на България като цяло.
Според тях на рекет са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм
(летен и зимен), което се превръща в системен риск за държавата ни и нас самите.
"Не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да решават съдбата на
икономиката на България. Тук е мястото да се обърнем към тези политици, които се опитват да се качат на гребена на
референдумите, че това е игра с огъня. Двойният стандарт не е решение - ако Трън е вярно решение, то утре в Банско ще
има не два, а дванадесет, а защо не и двадесет нови лифта", допълват представителите на бизнеса.
Организациите се обръщат към държавните институции с няколко искания:
Да продължат законодателната политика срещу „зеления рекет“, успешно започната с промените в Закона за
околната среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от национално значение,
но и инвестициите клас „А“ и обектите от първостепенно общинско значение;
Да продължат инвестициите в ски туризма и в изграждането на втори лифт в Банско в духа на решението на МС от
28 декември 2017 г.;
Да се отпушат „белите дробове“ на Витоша и да й се даде въздух, като за целта бъде спешно приет новият план за
управление на природен парк "Витоша“;
Да изготвят и приложат в законодателен порядък ясни, точни, измерими и проверими критерии за
представителност на екологичните организации - такива, каквито законът е наложил за представителността на
организациите на българските работодатели и на организациите на работниците и служителите.
Нека да поставим спазването на закона над всичко - така, както е в Европейския съюз, който имаме честта да
председателстваме в момента, посочват в заключение КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП.
Actualno.com
√ Работодателите: "Зеленият рекет" заплашва икономиката
В последните десетина години е налице очевиден дисбаланс на интересите на всички участници, който от нездравословен
започва да се превръща в убийствен за икономиката на България. Това се посочва в позиция на Асоциацията на
организациите на българските работодатели (АОБР), изпратена до медиите писмо до медиите.
Според бизнес организации става дума за „шепа природозащитници“, които са поучили несъразмерно на важността им
влияние, а те в името на неясните си интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение. "Те са готови да спрат,
и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха довели до сериозен
икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията „най-бедна държава в Европа“.
Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортни-технически съоръжения. Всичко
това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на общественото мнение", се казва
в позицията. Работодателите са на мнение, че вече не става дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката
на България като цяло.
Според тях на рекет са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм
(летен и зимен), което по думите на работодателите се превръща в системен риск за държавата ни и нас самите. Според
работодателите не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да решават
съдбата на икономиката на България.
"Тук е мястото да се обърнем към тези политици, които се опитват да се качат на гребена на референдумите, че това е игра
с огъня. Двойният стандарт не е решение - ако Трън е вярно решение, то утре в Банско ще има не два, а дванадесет, а защо
не и двадесет нови лифта", пише още в позицията. Бизнес организациите се обръщат към държавните институции и с
няколко искания:
- Да продължат законодателната политика срещу „зеления рекет“, успешно започната с промените в Закона за
околната среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от национално
значение, но и инвестициите клас „А“ и обектите от първостепенно общинско значение;
- Да продължат инвестициите в ски туризма и в изграждането на втори лифт в Банско в духа на решението на МС
от 28 декември 2017 г.;
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- Да се отпушат „белите дробове“ на Витоша и да й се даде въздух, като за целта бъде спешно приет новият план
за управление на природен парк "Витоша“;
- Да изготвят и приложат в законодателен порядък ясни, точни, измерими и проверими критерии за
представителност на екологичните организации - такива, каквито законът е наложил за представителността на
организациите на българските работодатели и на организациите на работниците и служителите.
Евроком ТВ
√ Нови протести срещу тока
Балансиращата енергия ще се определя по нова методика
Синдикатите и работодателски организации се разбраха за общ протест срещу поскъпването на на тока за индустрията.
Председателят на Асоциацията на индуструалния капитал Васил Велев обяви, че е налице спекулативно поскъпване на
тока, продаван на свободния пазар и предупреди, че се очаква цените да се повишат още с между 60 и 80 %.
Според него това ще принуди бизнеса да съкращава работници и ще доведе до поскъпване на основни стоки.
Експертът от Електроенергийния системен оператор Виктория Поповска заяви, че през месец януари 2016 година
разходите им са били много големи, а активиранета енергия е била от студен резерв.
„Този месец имаше много по-екстремални цени. След прилагането на нашата вътрешна методика цените придобиха понормални стойности. Не мисля, че сега има аномалия. Това са реалните факти и те не се случват само в България“, заяви
Поповска.
От 1 февруари 2018 г. цените на балансиращата енергия ще се определя по нова методика, отчитайки цената на
енергийната борса. Пламен Младеновски от Комисията за енергийно и водно регулиране заяви, че практика е
балансиращата цена да се обвързва с пазара "ден напред". Той е категоричен, че регулаторът не може да налага на
производителите да предлагат различни пакети енергия и пазарната логика подсказва, че при търсене трябва да са появи
и предлагане.
Buz-z.news
√ Зеленият рекет е убийствен за българската икономика (обзор)
Призивът към управляващите е да продължават със законовите промени Да спрем зеления рекет – декларация под този
надслов разпространи Aсоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). В нея членуват Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара, Българска-търговско промишлена палата и
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
“Шепа псевдоеколози блокират икономическото развитие на България” – така председателят на АИКБ Васил Велев
коментира пред “Труд” необходимостта от подобна позиция на АОРБ.“Защо казвам псевдоеколози – защото, когато има
нужда от истинска защита на природата, тях ги няма”, посочи Велев. Според него има двоен стандарт – местен референдум
в Добруджа спира инвестиционните намерения в района, а никой не пита хората в Банско дали да има втори лифт.
В декларацията е записано, че основен приоритет на АОБР е създаване и поддържане на добър бизнес климат. “В
последните десетина години е налице очевиден дисбаланс, който от нездравословен започва да се превръща в убийствен
за икономиката на България. Става дума за несъразмерно на важността и броя им влияние на шепа “природозащитници”,
които в името на неясните си интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение”, пише в декларацията.От
АОРБ настояват управляващите да продължат законодателната политика срещу “зеления рекет”, успешно започната с
промените в Закона за околната среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от
национално значение, но и инвестициите клас “А” и обектите от първостепенно общинско значение.
Призивът към управляващите е да продължават със законовите промени
Да спрем зеления рекет – декларация под този надслов разпространи Aсоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР). В нея членуват Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска
камара, Българска-търговско промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
“Шепа псевдоеколози блокират икономическото развитие на България” – така председателят на АИКБ Васил Велев
коментира пред “Труд” необходимостта от подобна позиция на АОРБ.
“Защо казвам псевдоеколози – защото, когато има нужда от истинска защита на природата, тях ги няма”, посочи Велев.
Според него има двоен стандарт – местен референдум в Добруджа спира инвестиционните намерения в района, а никой
не пита хората в Банско дали да има втори лифт.
В декларацията е записано, че основен приоритет на АОБР е създаване и поддържане на добър бизнес климат.
“В последните десетина години е налице очевиден дисбаланс, който от нездравословен започва да се превръща в
убийствен за икономиката на България. Става дума за несъразмерно на важността и броя им влияние на шепа
“природозащитници”, които в името на неясните си интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение”, пише
в декларацията.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Dnes.bg
√ Меркел идва у нас, ще говори с Борисов за еврошефството
Посещението на германския канцлер ще е в събота
Канцлерът на Германия Ангела Меркел ще бъде на работно посещение в София в събота, 20 януари, по покана на
министър-председателя Бойко Борисов. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
При срещата си двамата ще обсъдят приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, както
и актуални политически теми.
Меркел и Борисов са се срещали многократно в Брюксел и на международни форуми, в Берлин. Това обаче е второто
посещение на канцлера у нас след еднодневната визита през октомври 2010 г.
Основните теми на разговорите й тогава - с премиера Бойко Борисов и с президента 2002-2012 г. Георги Първанов, са били
германските инвестиции в България и бизнесклиматът, проблемът с ромите в Европа и готовността на страната ни за
присъединяване към Шенгенското пространство.
При първата си визита в България Меркел бе наградена от Първанов с орден "Стара планина" и бе удостоена със званието
доктор хонорис кауза на Русенския университет.
В петък, ден преди да разговаря в София с Борисов, германският канцлер ще се срещне с френския президент Еманюел
Макрон в Елисейския дворец.
Двамата ще обсъждат бъдещето на Европа и бъдещите приоритети, предаде Франс прес, като цитира френското
президентство.
Investor.bg
√ Борисов: ЕС не реагира навреме на световните проблеми, а поема последиците
България получи подкрепата на европейските депутати за влизането в "предверието" на еврозоната и Шенген
Европейският съюз не реагира навреме на световните проблеми и оставя други държави да поемат лидерството, а след
това поема в пълна степен последиците. Това коментира българският премиер Бойко Борисов пред Европейския
парламент.
Той посочи за пример световната финансова криза преди години, както и мигрантската вълна, обхванала Европа. Затова и
общата политика по отбрана и миграцията са едни от приоритетите на България за председателството на Съвета на ЕС в
следващите шест месеца, допълни той.
Бойко Борисов за първи път участва в дебат в пленарната зала в Страсбург, по време на който страната ни представи своите
приоритети като ротационен председател на Съвета на ЕС. Пред депутатите българският премиер посочи, че приоритетите
ни са свързани на първо място с бъдещето на ЕС и младите хора и Западните Балкани, но също така и със сигурността и
стабилността на общността и дигитална Европа.
Пред европейските депутати Борисов обяви още, че страната ни е финансово стабилна с 4% ръст на икономиката през 2017
година и 6% безработица. България е готова за "чакалнята на еврозоната", потвърди още той.
По време на дискусията беше призната стабилността на страната и че мястото й е в еврозоната и Шенген и депутатите
изразиха своята подкрепа за страната за присъединяването към тях. Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер похвали
България за финансовата стабилност и потвърди, че е готова за присъединяване към ERM II.
Представителите на парламентарните групи подкрепиха фокуса за председателството ни, особено по отношение на
Западните Балкани, миграцията и релокацията на бежанците, както и политиките за младите хора. От "Социалистите и
демократите" поискаха и мерки за премахване на социалните неравенства.
Зелените в ЕП обаче критикуваха страната ни - за липсата на мерки срещу корупцията, въздействието върху медиите, и
настояха и за мерки срещу ксенофобията. Председателят на групата Ска Келер коментира още, че в София има протести в
защита на Пирин и беше категорична като председател на Съвета на ЕС страната трябва да покаже, че може да защити
една "прекрасна планина".
Бойко Борисов отговори, че опазването на българската природа е приоритет за правителството и с години инфраструктурни
проекти са били бавени, за да бъдат защитени животински и растителни видове. Той посочи, че води непрекъснато
разговори с природозащитните организации. По отношение на Пирин става дума за изграждането единствено на втори
лифт, който ще опази природата и "една керемида повече няма да се сложи там", заяви той.
Българският премиер беше категоричен, че София води сериозна битка с корупцията. Посочи, че ако има толкова сериозен
проблем с корупцията, ГЕРБ няма да бъдат избирани на власт, а финансовата стабилност няма да бъде факт.
"Не съм виновен, че спечелих изборите", каза още Бойко Борисов.
По отношение на Истанбулската конвеция лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че ще направи всичко възможно тя да бъде
ратифицирана в българския парламент и посочи, че на пленум на БСП преди дни е взето решение текстовете на
конвенцията да не бъдат подкрепени.
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Миграция
В своето изказване пред ЕП Борисов посочи, че през последната година миграционният натиск към Европа е нулев и заслуга
за това има споразумението с Турция, което трябва да продължи. Той обеща България да насочи усилията си към намиране
на решение на проблема за релокацията на мигрантите.
"България, Гърция и Италия са на входа на мигрантската вълна и трябва да има решение за общо опазване на европейските
граници", каза Борисов.
Той е убеден, че влизането в Европа трябва да става само през контролните пунктове и да се направят "сигурни центрове"
в близост до военните конфликти, за да могат хората да се върнат и да участва във възстановяването на страните си след
края на конфликта.
Икономическите мигранти ще бъдат допускани до страни, които имат нужда от тях, добави още българският премиер.
Западни Балкани
По отношение на Западните Балкани Борисов заяви, че трябва честно да бъдат заявени вижданията за интегрирането им
в Европа и призна, че в мандата на тази ЕК няма да има приети нови членове в общността.
"В момента народите от Балканите очакват, че бидейки географски и исторически в Европа, ще имат план за
присъединяването в ЕС", каза още Бойко Борисов и посочи, че очаква и решаване на спора за името на Македония да бъде
решен, за да даде перспектива на Скопие за европейско членство.
Бойко Борисов беше категоричен, че трябва да се работи, за да не се обезлюдяват Западните Балкани, да се задържат
младите хора в тези страни и припомни, че интересът към Западните Балкани от страна на Китай, Русия, Саудитска Арабия
и т.н. е голям. "Изходът е европейска перспектива", каза още премиерът, припомняйки, че регионът е интересен и за
терористични организации, заради големия процент мюсюлманско население.
България е мост между Балканите и ЕС и може да е вдъхновение за страните от региона, категоричен беше Жан-Клод
Юнкер след изказването на Борисов. Той допълни, че страната е добре подготвена за председателството.
Присъединяването към ЕС не е нещо естествено, а трябва да се изработи, беше посланието на председателя на ЕК към
страните от региона. Той допълни, че те заслужават реална европейска перспектива и в региона трябва да бъдат направени
реформите, а конфликтите - изгладени.
Другите предизвикателства пред България
България ще работи и за нормализиране на отношенията с Русия, заяви още Бойко Борисов в Европейския парламент.
Пред страната ни в следващите шест месеца предизвикателство ще бъде и новата финансова рамка на ЕС в следващия
програмен период и бъдещето на Кохезионната политика, както и общата политика за отбрана.
Като приоритет за България в следващите шест месеца ще бъде още и Енергийният съюз, отчете Борисов и похвали Естония
за председателството в предишните шест месеца. "Ще се радвам, ако се доближим до техните успехи", каза българският
премиер.
От своя страна Юнкер посочи, че върховенството на закона е в основата на европейските ценности и отбеляза, че това
трябва да бъде спазено и след влизането в ЕС. Той посочи, че София трябва да търси компромиси, за да бъдат изгладени
проблемите между Полша и ЕС по отношение на върховенството на закона.
В своето изказване председателят на ЕК отбеляза още, че Brexit ще е катастрофа за ЕС и допълни, че Брюксел е готов да
подаде ръка и ако британците искат да останат, те могат да го направят. Юнкер призна, че Великобритания никога не се е
чувствала добре в общността и ЕС не е направил нищо, за да поправи това, тоест и двете страни имат вина за Brexit.
√ Стокообменът между България и Турция е нараснал с над 17% в края на септември
За периода януари-септември 2017 г. износът на България за Турция е в размер на 1,527 млрд. евро, което е 7,7% от
общия износ на страната
Стокообменът между България и Турция се е увеличил със 17,4% и достига близо 3 млрд. евро само за първите девет
месеца на 2017 г. Това съобщиха от Министерството на икономиката малко след срещата между министъра на
икономиката Емил Караниколов и посланика на Турция у нас н.пр. д-р Хасан Улусой.
Според оповестените данни за периода януари-септември 2017 г. износът ни за Турция е в размер на 1,527 млрд. евро,
което е 7,7% от общия износ на страната. Ръстът е 12,5% на годишна база.
Караниколов и Улусой са обсъдили развитието на двустранните икономически взаимоотношения между двете държави,
както и възможностите за подобряване на сътрудничеството.
Според посланика над 3000 фирми с турско участие работят в България, а освен това има сериозен интерес от нови турски
компании за инвестиции в страната ни. По думите му предстоящото посещение на турския министър на икономиката в
началото на февруари в България ще допринесе допълнително за активизирането на търговските отношения.
От своя страна Емил Караниколов е представил възможностите за инвестиции в индустриалните зони в страната ни. Според
икономическия министър реализирането на проекта за индустриална зона в района на Кърджали ще засили интереса на
потенциални турски инвеститори. По думите му това се дължи основно на благоприятната локация и допълнителните
възможности по Закона за насърчаване на инвестициите.
Dnevnik.bg
√ България с най-голям ръст на биологичното земеделие в ЕС
България е регистрирала най-голямо увеличение на площите с биологично земеделие в ЕС в последните няколко години.
В периода между 2010 и 2016 г. земите, заети с такова производство, са се увеличили с 35%, става ясно от информация на
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ЕК, цитирана от capital.bg. Общо за всички държави-членки към 2016 г. се обработват 12 млн. хектара площи с органично
производство като нарастването е във всички страни с изключение на Великобритания.
Според последните данни, отчитащи изпълнението на различни показатели на Общата селскостопанска политика на ЕС до
2020 г., към 2016 г. 6.7% от всички обработваеми земи са заети с биологично производство. Увеличението в периода между
2010 и 2016 г. е над 30% като годишният темп е 4.4 на сто. Данните сочат, че България е регистрирала най-голям ръст- 35%,
като малко по-нисък показател има в Хърватия. Франция и Кипър също бележат по-значително увеличение- около 10%,
показват резултатите.
Според информацията единствената държава, където има намаление, е Великобритания, където спадът достига 30% за
шестгодишния период.
Същевременно обаче увеличението на площите с биологично производство не е довело до увеличение на заетите в този
сегмент работници в селскостопанския сектор. През 2016 г. 3.9% от всички заети в земеделието работят в биологичния
сектор, докато година по-рано този дял е бил 4.2 на сто. Най-много служители в този отрасъл има в Румъния, Гърция и
Полша.
Спад на заетостта има и в цялото селско стопанство- през 2016 г. работещите в него са били 8.9 млн. души във всички
държави-членки, докато година по-рано броят им е бил с 200 хил. души повече, сочат данните на ЕК.
√ Здравното министерство ще търси начин да увеличи субсидиите за общинските болници
Министерството на здравеопазването ще прегледа възможностите за икономии в бюджета си, така че да се освободят
средства за по-големи годишни субсидии за общинските болници. Заедно с това в рамките на предстоящите преговори с
Българския лекарски съюз за цените на медицинските услуги през 2018 г. ще се преразгледат алгоритмите за клиничните
пътеки и кои от тях могат да бъдат увеличени.
Тези ангажименти пое министърът на здравеопазването Кирил Ананиев пред представители на Сдружението на
общинските болници в България на среща във ведомството днес. Срещата се състоя, след като тази седмица общински
болници из страната излязоха на национален протест с искане за повече пари и мерки срещу проблемите в системата.
Сред обсъдените въпроси с министъра днес са били недостигът на кадри и апаратура, ниските възнаграждения,
медицинските стандарти и други. В понеделник предстои и още една среща между представители на ведомството,
здравната каса и общинските болници, на която да бъдат набелязани конкретни мерки за действие.
Ананиев, цитиран от пресцентъра на здравното министерство, коментира, че решението на проблема с тежкото финансово
състояние на общинските болници е свързан с оптимизиране на дейността им. "Искаме да имаме здравеопазване в цялата
страна и по тази причина сме готови да съдействаме, така че мерките, които ще се предприемат, да бъдат ефективни и да
гарантират качествено здравеопазване", заяви здравният министър. По думите му екипът на министерството има ясна
представа за състоянието на общинските болници и е готов да предостави експертна помощ за стабилизирането им.
Всички медицински стандарти са отворени за актуализация в момента, а от Сдружението на общинските болници са
обещали да предоставят на ведомството своите експертни становища по тях, обяви още министърът.
В. Банкерь
√ Регионалното министерство разработва нов Закон за ВиК
Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва нов Закон за водоснабдяване и канализация,
който да подобри регулацията в планирането и изграждането на ВиК мрежи и съоръжения и предоставяните услуги в
отрасъла. Целта на новия акт е да осъвремени и обедини нормативната уредба, така че регулацията в тази област да
отговаря на условията в страната. Чрез новите текстове дейността на собствениците и операторите на ВиК инфраструктура
ще се регламентира прецизно, за да има ясно определяне на отговорностите и да се осигурят условия за устойчиво и
икономически ефективно развитие услугите при социално поносима цена.
С цел постигане на обществен консенсус министерството приема предложения, експертни мнения и коментари, които ще
бъдат разгледани и обсъдени и при подготовката на новия закон и могат да бъдат включени в него. Те могат да се изпращат
в срок до 1 февруари 2018 г. на специално създадена за целта електронна поща с адрес: zvik@mrrb.government.bg.
Законопроектът ще бъде подложен и на широко обществено обсъждане.
В. Монитор
√ От Еврофондовете: Още €12 млн. за проекти в граничните райони между България и Сърбия
Още 12 млн. евро бяха отпуснати по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България-Сърбия 2014
- 2020 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която
председателства заседание на комитета за наблюдение на програмата. Сумите са достъпни за кандидатстване на
потенциалните бенефициети по европроекти от двете страни на границата, като документите вече ще се подават по
електронен път. В края на месец април ще бъде отворена процедурата за подаване на следващите проекти
предложения,като ще бъдат оценени до края на есента, съобщи Николова.
Общият ресурс на програмата е малко над 34 млн. евро. До настоящия момент са одобрени проекти за половината от
сумата, а 20 на сто са разплатените по договорите средства. 31 от 39 проекта са инвестиционни в сферата на околната
среда, защита на природата, развитие на младежта и устойчив туризъм.
„Програмата е с много голям принос относно приоритетите на председателството на Европейския съвет, защото с нея
допринасяме за интеграцията на Западните Балкани към европейското семейство“, изтъкна зам.-министърът. Николова
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отбеляза, че кандидатстването онлайн ще даде възможност за подаване на по-широк спектър от проекти, прозрачност и
ще улесни условията за сътрудничество между двете страни, а и ще ускори процеса на оценка на проектите.
Economic.bg
√ Започнаха номинациите за "Инвеститор на годината 2017"
Проектите ще бъдат оценявани от авторитетно жури по определени критерии
За дванадесети път Българската агенция за инвестиции (БАИ) организира годишните награди „Инвеститор на годината”.
Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2017 г. в България. Чрез „Инвеститор
на годината” БАИ желае да поощри както нови проекти, реализирани „на зелено”, така и добре развиващи се бизнеси.
Проектите ще бъдат оценявани от авторитетно жури по следните критерии:
инвестиция направена през 2017 г. в България;
размер на направената инвестиция;
корпоративно социална отговорност – показана последователна политика и инициативи в тази сфера;
създаден продукт/услуга, с голяма популярност или със значителен пазарен успех в областта на приложение в и извън
България;
брой новооткрити работни места за 2017 г.;
иницииране на добри практики, свързани с преодоляването на недостига на кадри;
положителен имидж, спазване на устойчиви бизнес практики и положителна перспектива за развитие;
внедряване на иновативни практики, базирани на прилагането на нови технологични процеси.
Официалната церемония по награждаването ще се състои на 27 февруари 2018 г. с регистрация от 17:00 ч. и начало на
церемонията от 18:00 ч. в зала „Концертна“ на „Централен военен клуб“.
Ще бъдат раздадени 5 награди статуетки „Златен бик“, изработени от скулптора Сейфетин Шекеров в следните категории:
Инвеститор на 2017 г. (комплексна оценка);
Инвестиция на зелено на годината;
Инвестиция в разширяване на бизнес;
Инвестиция в иновативен бизнес;
Инвестиция в човешки капитал;
Почетни награди - плакети на БАИ, ще бъдат раздадени в следните категории:
Успешен стартъп;
Община в България с най – много инвестиции;
Награда за социална инвестиция.
Номинации за реализирани през 2017 г. инвестиционни проекти може да се правят до 31 януари 2018 г. в сайта на БАИ.
Veliko-Tarnovo.net
√ Фирми ще могат да кандидатстват с проекти за ресурсна ефективност
На 17 януари 2018 г. (сряда) в Голяма зала на Община Велико Търново, от 10.00 до 12.00 часа се проведе информационен
ден за процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. Процедурата беше представена от
експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, в
качеството на Управляващ орган на ОПИК.
Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и внедряване на
технологични решения и методи, които са пилотни за България и представляват продуктова или производствена иновация.
Крайният срок за кандидатстване е 23 април 2018 г. Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия,
регистрирани по ТЗ или ЗК, които имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на
процедурата и са реализирали минимум 120 000 лв. приходи. Общият бюджет по процедурата възлиза на 71 644 656 лева.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 200 000 лева, като максималният размер за микро
предприятия е до 750 000 лева, за малки предприятия – до 1 000 000 лева и за средни предприятия – до 1 500 000 лева.
По процедурата може да се кандидатства самостоятелно или в партньорство с друго предприятие. Предвидено е изцяло
електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение
ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Информационният ден за процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване
на ресурсите“ в старата столица се организира с логистичното съдействие и подкрепа на Областен информационен център
(ОИЦ) – Велико Търново. Информационната кампания в страната се провежда в периода 16 до 25 януари 2018 г. и в
градовете Варна, Плевен, Стара Загора, Пловдив и София.
Допълнителна информация относно процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“ е публикувана на сайта на Управляващия орган на ОПИК: www.opic.bg и в системата ИСУН 2020:
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Дарик радио
√ Следващата година за новоотпуснатите пенсии няма да има таван
Социалният министър Бисер Петков очаква част от навършващите тази година условията за пенсия лица да отложат
пенсионирането си за 2019 г., когато отпада таванът на новоотпуснатите пенсии. Пред депутатите от социалната комисия
той обяви, че засега не се предвижда промяна в законодателството, която до премахне това ограничение и за старите
пенсии. Министър Петков съобщи още, че от началото на март ще бъдат увеличени заплатите на социалните работници,
инспекторите по труда и служителите в бюрата по труда, но размерът ще зависи от оценката на тяхната работа.
От началото на следващата година за новоотпуснатите пенсии няма да има таван, а размерът на ограничението за старите
пенсии, които се получават от около 45 000 души, ще се увеличи от 35 на 40% от размера на максималния осигурителен
доход.
Това може би ще накара хората, които очакват пенсия с по-голям от тавана размер, да изчакат до 2019-а, вместо да се
пенсионират през тази година, коментира министър Бисер Петков.
"Още повече, че НОИ от четири години предлага услуга по изчисляване прогнозния размер на пенсията. Така че всеки в
предпенсионна възраст би могъл да получи доста надеждна оценка за размера на пенсията си и на база на това да
определи своето поведение", посочи министърът.
Във връзка с работата по концепцията за изплащане на пенсия от втория стълб и дебата, дали човек да има право на избор
да получава пожизнена пенсия, еднократна сума или програмирани тегления, министър Петков заяви, че подкрепя
ограничението за еднократно изплащане на натрупаното в личната партида.
Министър Петков съобщи още, че от март започва раздаването на първите за тази година хранителни пакети на найбедните у нас, по европейската програма за тяхното подпомагане. Те ще получат по седем вида хранителни продукти.
В. Дума
√ Алармират за недостиг на кадри в ядрената енергетиката
Половин година ще бъде необходима на АЯР за издаване на лиценз за изграждане на АЕЦ "Белене", ако се вземе
политическо решение
В очакване на политическо решение за това какво ще се прави с оборудването за АЕЦ "Белене", дали проектът ще бъде
осъществен и в какъв вариант, стана ясно, че в държавата има сериозен недостиг на кадри за ядрената енергетиката. Един
от най-големите проблеми в ядрения сектор е липсата на кадри и трябва да бъде разработена национална програма,
алармира вчера на пресконференция председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Лъчезар Костов. Според
него дори да има повишение на заплатите в сферата, които в момента са ниски, след няколко години няма да има кой да
работи, заради дефицита на кадри.
Не повече от половин година ще бъде необходима на АЯР за издаване на лиценз за изграждане на АЕЦ "Белене", ако се
вземе политическо решение за осъществяване на проекта. Въпреки че оценката за техническия проект на АЕЦ "Белене" е
завършена, трябва да бъде направен анализ на съответствието с новите изисквания за ядрена безопасност, съобщи
Лъчезар Костов.
Поради големия обществен интерес относно съхранението на доставеното оборудване от Русия за АЕЦ "Белене", е
направена проверка в Националната електрическа компания (НЕК), продължила две седмици. Експертите на АЯР са
проверявали организацията, извършването на необходимите дейности, процедурите за управлението по съхранението на
доставеното оборудване. За нас беше важно да разберем, че съхранението се извършва според препоръките на завода
производител както по отношение на мястото на съхранение, така и за начина на съхранение, обясни Костов. Установено
е, че НЕК разполага със съответните човешки ресурси и финансов потенциал. Въпреки това обаче са констатирани някои
пропуски и са отправени препоръки към НЕК, но те касаят основно организационната структура и процедурите, които
компанията прилага по изпълняването на процеса по съхранение, заяви още Лъчезар Костов. Той поясни, че едно от
нарушенията е свързано с указанията по съхранението на оборудването, които са на руски език, и не са били утвърдени от
директора на НЕК. По време на проверката, през ноември миналата година, обаче не било пристигнало цялото
оборудване, а само част от него. Агенцията получава периодично информация чрез Министерството на икономиката,
уточни Борислав Станимиров, зам.-председател на регулиращия орган.
АЯР е завършила експертната си оценка по лицензирането за одобряване на нова мощност в АЕЦ "Козлодуй". Резултатите
от експертизата, която обвързва всички фактори за безопасна експлоатация, както и изборът на разполагането на
площадката на новото ядрено съоръжение са положителни, съобщи Лъчезар Костов. Това е станало, след като в края на
2016 г. дружеството "АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности" са представили в АЯР редакция на предварителния отчет, в която
са били отстранени констатираните по-рано от агенцията пропуски. Процедурата ще продължи, когато министърът на
околната среда и водите одобри Оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС) на новата ядрена площадка. На
базата на тази оценка ще бъде издадено решението за одобрението й, каза още Лъчезар Костов.
В момента продължават започналите в края на миналата година проверки на изпитанията за повишаване на топлинните
мощности и използването на новото руско ядрено гориво на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй". Увеличението на мощностите
трябва да стане поетапно от 100% на 102 и 104%. През тази година ще започне и процедурата по удължаване на срока на
експлоатация на 6 блок. Лицензът на съоръжението изтича през октомври 2019 г. и се очаква до октомври докладът от
АЕЦ-а, с което да започне и процедурата по издаването на нов лиценз за работата на блока.
През миналата година АЯР е одобрила и площадката за разполагане на радиоактивни отпадъци в АЕЦ "Козлодуй".
Площадката се изгражда, като завършването й ще бъде през 2021 г., прогнозира Костов. Подновено е и разрешението за
8

строителството на друго ядрено съоръжение - инсталация за изгаряне на твърди радиоактивни отпадъци, което улеснява
последващото погребване на отпадъците.
Миналата година у нас са регистрирани 7 случая с радиоактивни материали с повишена радиация в метален скраб. В нито
един от случаите обаче не става въпрос за надвишаване на допустимата норма на радиация, а за локализирането на
радиоактивни материали на неподходящи места. Данните за последните 20 г. показват, че 80 на сто от подобни случаи са
в резултат на открит метален скраб с повишена радиоактивност. Останалите 20% са свързани с откриване на
безстопанствени източници, кражба на радиоактивни вещества, нелегален трафик и др.
От тази година влиза в сила европейската директива, която следи за облъчването на екипажите на самолетите от
гражданската авиация. Самолетните компании ще трябва да предоставят информация на АЯР от изследвания за наличие
на космическо лъчение на екипажите, което не трябва да надвишава 6 милисиверта годишно. Допустимото
професионално облъчване е 20 милисиверта годишно, уточни Костов. На такъв риск са подложени също работещите в
атомните централи, в заводите за фосфорни торове.
Econ.bg
√ Държавата очаква до 10 млн. лева повече от винетки тази година
През 2017 година от винетки са събрани близо 352 млн. лева, или с почти 26 млн. повече от предходната
Приходите от винетки тази година се очаква да бъдат с между 7 и 10 милиона лева повече от миналата, като стигнат 360
млн. лв, съобщи днес по БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той поясни, че
прогнозите са на база забелязваната тенденция за ежегодно увеличаване на пътуванията средно с 15% на година.
През 2017 година от винетки са събрани близо 352 млн. лева, или с почти 26 млн. повече от предходната. Над 240 млн.
лева от тази сума идва от леките автомобили.
Николай Нанков припомни, че с въвеждането на тол системата, която през 2019 година трябва да заработи, основната
финансова тежест ще се прехвърли към товарните автомобили, които и амортизират повече пътищата. Според министъра
през първата пълна година работа на система, приходите от пътищата ще са около 1 млрд. лева.
В отговор на въпрос, Николай Нанков каза, че вече се прави оценка на имотите, които трябва да бъдат отчуждени, за да се
изгради разширението на магистрала "Тракия", в участъка между София и Пловдив. Министърът поясни, че в този участък
движението е два пъти по-натоварено отколкото в отсечката между Пловдив и Стара Загора, и четири пъти по-интензивен
отколкото между Стара Загора и Бургас. "В пиковите летни дни между София и Пловдив преминават над 50 000 автомобила
на денонощие", поясни Нанков.
Попитан за плановете за тази година, министърът обобщи, че това ще е годината на магистрала "Хемус". Очакванията са
да започне изграждането на нови 26 километра от аутобана, като ще върви и проектирането на още 50.
През есента предсрочно ще бъдат пуснати и нови 50 километра от магистрала "Струма" , обеща Николай Нанков. Попитан
за идеята на еколозите през Кресненското дефиле да се направи пътно трасе, при което се разширяват вече
съществуващите железопътни тунели, той поясни, че в нея има не малко ползи.
Дали обаче може да се осъществи ще реши експертен съвет, който предстои да бъде свикан. Министърът припомни също,
че от Национална компания "Железопътна инфраструктура" са против подобен проект, тъй като реализацията му означава
спиране за четири години на железопътното движение между България и Гърция.
На въпрос за евентуален тунел под прохода "Петрохан", за изграждането на който настоява инициативен комитет, събрал
над 50 000 подписа, Николай Нанков каза, че е и той иска да има такова съоръжение, но за неговото изграждане не може
да се разчита на пари от Европа. "Така че отново тол таксите ще дадат шанс за реализацията и на подобна инвестиция",
допълни той.
Коментирайки планираните големи ремонти тази година, министърът посочи, че ще бъдат обновени останалите тунели по
магистрала "Хемус", както и "Троянови врата" на Тракия.
Agrobusiness.bg
√ Европейският парламент опрости правилата на селскостопанската политика на ЕС
В един от последните работни дни от миналата година (12 декември 2017) Европeйският парламент прие Законодателна
резолюция, с която промени 5 регламента, за да опрости селскостопанската политика на ЕС. Основната цел на реформата
е да се засилят позициите на земеделските стопани в преговори със супермаркетите и да ги подготви по-добре за рискови
ситуации, свързани с пазарните промени, със здравето на животните, защитата на растенията и околната среда.
Управление на риска
За предотвратяване на пазарните и производствените рискове и за въвеждане на предпазни мерки земеделските стопани
ще получат подпомагане чрез специфични за селското стопанство инструменти, включително и финансово подпомагане в
секторите, засегнати от сериозен спад на доходите, който би имал значително икономическо въздействие върху конкретен
селски район.
Разходи, свързани с програмите за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., ще продължат да се финансират
най-късно до 31 декември 2023 г., ако са утвърдени до края на програмния период. Европейската комисия ще разгледа
възможностите за продължаване на подкрепата за развитие на селските райони след 2020 г. в контекста на своето
предложение за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР).
Резервът за кризисни ситуации в селскостопанския сектор и възстановяването на бюджетните кредити, свързани с
финансовата дисциплина, ще бъдат преразгледани в контекста на подготовката за следващата МФР. Освен това
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Европейската комисия получи правомощия да реагира по-бързо на кризи с извънредни мерки за подпомагане на
земеделските стопани.
Sinor.bg
√ За зимните пръскания на градините се отпускат от 100 до 270 лева на хектар
Допустими кандидати са регистрираните по Наредба 3 от 1999 година дребни и средни производители
В началото на седмицата управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) определи бюджет от 4,7 милиона
лева, които ще се отпуснатна овощари и производители на ягоди и малини за покупка на препарати за растителна защита
през 2018 г. Решението предизвика редица въпроси у градинари, незапознати с тази схема за държавно подпомагане,
затова потърсихме подробна информация за условията за кандидатстване и размера на помощта.
Според указанията всеки кандидат получава до 100 лева на хектар с ДДС (или по 10 лв. на дка) за купените от него продукти
за растителна защита или такива, свързани с ускоряването на процесите на гниене на листата на овощните видове, ягоди
и малини, както и за контрол на вредителите през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов
листопад.
До 270 лева на хектар с ДДС пък се отпускат за продуктите за растителна защита, които се купуват за пръскане срещу
вредителипри овощните насаждения, ягодите или малините през зимния сезон и които се прилагат в периода след
преминаване на студовете до набъбване на пъпките.
Необходимо е разходите да са извършени след подаване на заявлението. Според указанията документите за изплащане
на помощта за пръсканията, направени през миналата есен, се подават в ДФЗ в периода от 8 февруари до 2 март 2018 г.
Срокът за отчитане на документите приключва на 13 април т.г., а изплащането на помощта ще приключи до 25 май.
По отношение на пръсканията, които сте направили в ранната пролет след преминаване на студовете, заявленията се
приемат през есента – от 15 до 31 октомври. Срокът за отчитане на документите приключва на 16 ноември т.г., а
изплащането на помощта ще приключи до 7 декември.
Допуска се преводи на помощта и след тези дати, но само при обективно възникнали сложни казуси.
В срока за отчитане се представят документи и заверена декларация от БАБХ, които да удостоверят количеството на
вложените продукти за растителна защита, при спазване на изискванията на Националната програма за контрол на
вредителите по трайните насаждения през зимния период и допустимите за подпомагане площи.
В случай, че разходооправдателните документи не покриват пределните стойности на съответното подпомагане, се
изплаща до размера на представените разходооправдателни документи, поясниха от ДФЗ.
За тази помощ могат да кандидатстват земеделски производители на овощни насаждения, ягоди и малини, регистрирани
по наредба 3 от 1999 г. Те трябва да отговарят на изискванията да са малки и средни предприятия, да нямат дългове към
фонда, НАП или други държавни структури и да не са в ликвидация.
От ДФЗ припомнят, че ДДС-то върху препаратите за растителна защита не е допустим за подпомагане и това трябва да се
знае от фермерите. Градинарите трябва да представят оригинална фактура или нейно копие от закупения препарат, като
копието трябва да е заверено с подпис от земеделския стопанин. Депозира се и декларация по образец.
БНР
√ От началото на годината са сключени договори за инвестиции за 350 милиона лева
От началото на годината у нас са сключени договори за инвестиции на стойност 350 млн. евро. Очаква се тези проекти да
разкрият близо 3000 работни места, съобщи министърът на икономиката, Емил Караниколов. Днес той ще направи
равносметка на инвеститорския интерес към страната ни през миналата година и ще връчи нови три сертификата за
инвестиция клас А по Закона за насърчаване на инвестициите.
През последните месеци инвеститорският интерес към страна ни расте, въпреки общият спад на инвестициите за миналата
година, посочи министър Караниколов:
За миналата година имаме одобрени 31 сертификата за около 350 милиона лева и около 5 хиляди работни места. Т. е.
годината започва изключително положително и това отговаря на въпроса дали за България се говори все още толкова
много за корупция, защото след като идват инвеститорите, значи нещата са променени.
√ Констанцио от ЕЦБ е притеснен, че внезапните движения на еврото не отразяват икономическите фундаменти
Вицепрезидентът на ЕЦБ Витор Констанцио е обезпокоен, че внезапните движения на еврото не отразяват икономически
фундаменти.
В интервю за италианския в-к "Ла Република" Констанцио подчерта, че провежданата от ЕЦБ политика няма за цел нивата
на обмяна на единната европейска валута. Той обаче посочи, че е обезпокоен от внезапните движения на еврото на
валутните пазари и че те не отразяват промяна в икономическите фундаменти.
Визирайки фундаментите, инфлацията в еврозоната отслабна леко през декември, посочи вицепрезидентът на ЕЦБ.
Виждаме необходимостта от постепенно коригиране на всички елементи на нашета парична и лихвена политика в бъдеще,
ако икономиката продължава да расте и инфлацията продължава да се движи към нашето целево ниво от малко под 2 на
сто. Това обаче не означава, че ще има незабавни промени в нашата политика, отбеляза Констанцио.
Ние не променяме пътя на нашата парична политика. С решението да намалим наполовина месечните покупки на
облигации (до 30 млрд. евро на месец от началото на 2018-а година)) ние адаптираме нашата парична политика към новия
икономически контекст и следователно към по-високата инфлация, която предстои. Но това не означава, че паричната ни
10

политика няма да остане силно разхлабена и стимулираща за дълго време, като на този етап не виждаме наличието на
инфлационни рискове. Ние също така не трябва прекалено скоро да ограничим икономическия растеж, допълни той,
сигнализирайки по този начин, че не вижда необходимост от скорошно повишаване на рекордно ниските лихви ставки на
ЕЦБ.
Днешното изявление на Витор Констанцио сякаш представлява един от първите опити за "вербална интервенция" против
доста рязкото поскъпване на еврото от началото на настоящата година. С оглед на това не е изненада, че неговите
коментари доведоха до известно понижение на единната европейска валута.
Еврото се търгува около часово дъно за деня към 1,2209 долара, след като по време на азиатска търговия то поскъпна за
кратко към нов тригодишен връх от 1,2322 долара, преодолявайки психологическата бариера около 1,2300 нивото за пръв
път от декември 2014-а година.
Profit.bg
√ Азиатските акции поевтиняват, биткойнът ближе рани
Азиатските акции достигнаха рекордно високи нива днес, след като ръстът на Уолстрийт подкрепи положителните нагласи.
В същото време доларът се отдалечи от достигнатите преди това тригодишни дъна, след като коментари от страна на
високопоставени служители на Европейската централна банка (ЕЦБ) ограничиха ръста при еврото.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.2%, увеличавайки ръста си от предходния ден, за да достигне до нов
връх.
Австралийският основен индекс остана без промяна, южнокорейският KOSPI добави 0.2%, а японският Nikkei за последно
бележеше повишение от 0.4%, след като достигна най-високото си ниво от края на 1991 г.
Шанхайския SSEC и хонконгският Hang Seng нараснаха с по 0.4%.
Щатските индекси скочиха вчера, а Dow Jones затвори за първи път над нивото от 26 000 пункта, след като очакванията на
инвеститорите за по-високи корпоративни печалби оскъпиха акциите в повечето сектори.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бележи
повишение от 0.4%, до 90.878 пункта, след като вчера се отдалечи от достигнатото по-рано през седмицата тригодишно
дъно от 90.279.
Еврото остава почти без промяна на ниво от 1.2188 евро, отстъпвайки от тригодишния връх над 1.2300 долара, след като
някои високопоставени служители от ЕЦБ изразиха опасения по отношение на поскъпването на валуатата.
Еврото поскъпна през този месец, на фона на очакванията, че ЕЦБ ще предприеме стъпки за ограничаване на стимулите, с
което да нормализира паричната политика.
Доларът се търгува без промяна спрямо йената на ниво от 111.310, след като скочи с 0.75% вчера, когато се оттласна от
четиримесечното дъно от 110.190.
Австралийският долар записа леко поевтиняване до 0.7959 щатски долара, след като отстъпи от четиримесечния връх от
0.8023 долара, достигнат в предходния ден.
Лихвата по щатските двегодишни държавни облигации се движеше близо до деветгодишния връх от 2.051%, достигнат в
сряда, на фона на очакванията, че Федералният резерв на САЩ ще продължи да затяга паричната политика през тази
година.
При суровините цените на суровия петрол продължиха ръста си, на фона на изнесените данни, които показаха спад на
петролните запаси.
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха с 0.15%, до 69.50 долара за барел. В понеделник цената достигна
тригодишен връх от 70.37 долара.
Фючърсите на щатския лек суров петрол бележат ръст в цената от 0.4%, до 64.21 долара за барел.
Въпреки поскъпването, много анализатори предупреждават, че ръстът при петрола в последно време може да изгуби
инерция.
Спот цената на златото бележи понижение от 0.25%, до 1 326.50 долара за тройунция, на фона на поскъпването на долара.
Златото поскъпна до четиримесечен връх от 1 344.43 долара в понеделник.
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