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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Голяма част от държавните фирми не са в добро финансово състояние, но това не е от днес 
Голяма част от държавните фирми не са в добро финансово състояние, но това не е от днес или вчера, а от много време. 
Това поясни в интервю за предаването "Нещо повече“ на програма "Хоризонт" финансистът Васил Велев, председател на 
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал: 
"Даже през последната година като цяло има подобрение на финансовото им състояние, а не влошаване. Това, което е 
факт, е, че не се управляват по стандартите за добро корпоративно управление. Има и политическа, и синдикална намеса 
в тяхното управление от гледна точка на избор на мениджмънт, на избор без конкурси, без мандат, затова ние 
нееднократно сме предлагали тези фирми да бъдат на борсата. Тогава изпълнявайки разпоредбите на Закона за публично 
предлагане на ценни книжа в някаква степен ще се подобри корпоративното управление на тези компании. Излизането 
на борсата ще подобри корпоративното управление и ще даде тласък в развитието на капиталовия пазар, което ще даде 
и повече възможности на пенсионните фондове да печелят повече, включвайки се като миноритарни акционери". 
Цялото интервю с Васил Велев можете да чуете от звуковия файл. 
 
БТВ 
 
√  На среща с премиера: Бизнесът отново поиска скъсване на договорите с US тецовете 
Държавата с план да прекрати договорите за изкупуване на по-скъп ток от така наречените американски централи. 
Дружествата са поискали 3 месеца за да се запознаят с изчисленията на държавата. Въпросът е възможно ли е 
прекратяване на договорите преди да се определят новите цени на тока от 1 юли. 
В ден като днешния американски централи осигуряват около 1/5 от потреблението на електроенергия. Специални 
договори им гарантират, че в замяна на инвестициите държавата ще изкупува тока им на по-високи цени още 6-8 години. 
Сега управляващите искат преференциите да отпаднат. 
„Инвестициите се оценяват на каква стойност са, доколко са изплатени. Има методология, която е одобрена от ЕК, 
предоставена е на двете централи – те си правят собствени анализи”, обясни изпълнителният директор на Българския 
енергиен холдинг Петьо Иванов. 
промени 
38% от електроенергията, която домакинствата ползват идва именно от американските централи. Бизнесът, който също 
доплаща изчислява, че заедно с домакинствата само за  година дават 450 милиона лева допълнително. Според 
работодателите договорът с едната от централите  може да бъде прекратен преди 1 юли. 
„Със сигурност е основание да не се увеличи цената на тока, а би следвало да има и известно намаление в цената за 
населението и към индустрията също”, смята Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Засега държавата не се ангажира със срокове за прекратяване на договорите. „Това са преговори, които  не могат да 
приключат в рамките на 3 седмици. Трябва да бъдем много внимателни”, категоричен беше зам.-министърът на 
енергетиката Жечо Станков. Неустойки при едностранно прекратяване на договорите стигат 3 млрд. лева. 
 
АИКБ 
 
√  ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Е КЛЮЧОВА ЗА СПРАВЯНЕ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 
ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ 
Повишаването на информираността на потребителите е ключова за справяне с предизвикателствата на цифровата 
икономика, каза в своя реч по време на конференцията „Цифровата икономика – какви са ползите за потребителите?“ д-р 
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и бъдещ заместник-председател 
на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Събитието се провежда по повод Европейския ден на 
потребителите. 
Конференцията, която събра в София над 100 участници от цяла Европа, бе организирана от ЕИСК, съвместно с българския 
Икономически и социален съвет. 

http://bnr.bg/post/100948199/vasil-velev-golama-chast-ot-darjavnite-firmi-ne-sa-v-dobro-finansovo-sastoanie-no-tova-ne-e-ot-dnes-ili-vchera
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Сред участниците бяха президентът на секция „Единен пазар, производство и потребление“ в ЕИСК Мартин Зикер, 
министърът на икономиката Емил Караниколов, заместник генералният директор на Генерална дирекция “Правосъдие и 

потребители” на ЕК Франсиско Фонсека Морийо.  
„Европейските институции, националните правителства и гражданските организации 
трябва да мотивират потребителите да търсят повече информация и да придобиват 
повече знания, за да се справят с предизвикателствата на дигиталния свят“,  каза още д-р 
Ангелова. Тя обърна внимание още и на директивите, които ЕК разработва за защита 
правата на потребителите при договори за предоставяне на цифрово съдържание. 
По време на конференцията представители на институциите на ЕС, националните 
правителства, работодателски и неправителствени организации обсъдиха приоритетите в 
областта на защитата на потребителите по време на българското председателство на ЕС, 
както и мерките за защита на потребителите в цифровата икономика и др. Сериозно 
внимание бе обърнато на Общата директивата за защита на личните данни, която влиза в 
сила на 25 май т.г. и как новите регулации ще повлияят на бизнеса и потребителите. 
  
Свободен народ 
 
√  Повишаване на информираността на потребителите е ключова за справяне с 

предизвикателствата на дигиталния свят  
По повод Европейския ден на потребителите беше проведена конференция „Цифровата икономика – какви са ползите 
за потребителите?“ 
Повишаването на информираността на потребителите е ключова за справяне с предизвикателствата на цифровата 
икономика, каза в своя реч по време на конференцията „Цифровата икономика – какви са ползите за потребителите?“ д-р 
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и бъдещ заместник-председател 
на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Събитието се провежда по повод Европейския ден на 
потребителите.  
Конференцията, която събра в София над 100 участници от цяла Европа, бе организирана от ЕИСК, съвместно с българския 
Икономически и социален съвет.  
Сред участниците бяха президентът на секция "Единен пазар, производство и потребление" в ЕИСК Мартин Зикер, 
министърът на икономиката Емил Караниколов, заместник генералният директор на Генерална дирекция “Правосъдие и 
потребители” на ЕК Франсиско Фонсека Морийо.  
„Европейските институции, националните правителства и гражданските организации трябва да мотивират потребителите 
да търсят повече информация и да придобиват повече знания, за да се справят с предизвикателствата на дигиталния свят“, 
каза още д-р Ангелова. Тя обърна внимание още и на директивите, които ЕК разработва за защита правата на 
потребителите при договори за предоставяне на цифрово съдържание.  
По време на конференцията представители на институциите на ЕС, националните правителства, работодателски и 
неправителствени организации обсъдиха приоритетите в областта на защитата на потребителите по време на българското 
председателство на ЕС, както и мерките за защита на потребителите в цифровата икономика и др. Сериозно внимание бе 
обърнато на Общата директивата за защита на личните данни, която влиза в сила на 25 май т.г. и как новите регулации ще 
повлияят на бизнеса и потребителите. 
 
В. Банкерь 
 
√  За дигитализацията трябват информирани потребители 
Повишаването на информираността на потребителите е ключова за справяне с предизвикателствата на цифровата 
икономика, каза в своя реч по време на конференцията „Цифровата икономика – какви са ползите за потребителите?“ 
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и бъдещ заместник-председател 
на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Събитието се провежда по повод Европейския ден на 
потребителите. 
 „Европейските институции, националните правителства и гражданските организации трябва да мотивират потребителите 
да търсят повече информация и да придобиват повече знания, за да се справят с предизвикателствата на дигиталния свят“,  
каза  Ангелова. Тя обърна внимание още и на директивите, които ЕК разработва за защита правата на потребителите при 
договори за предоставяне на цифрово съдържание. 
Конференцията, която събра в София над 100 участници от цяла Европа, бе организирана от ЕИСК, съвместно с българския 
Икономически и социален съвет.   
Сред участниците бяха президентът на секция "Единен пазар, производство и потребление" в ЕИСК Мартин Зикер, 
министърът на икономиката Емил Караниколов, заместник генералният директор на Генерална дирекция “Правосъдие и 
потребители” на ЕК Франсиско Фонсека Морийо. 
По време на конференцията представители на институциите на ЕС, националните правителства, работодателски и 
неправителствени организации обсъдиха приоритетите в областта на защитата на потребителите по време на българското 
председателство на ЕС, както и мерките за защита на потребителите в цифровата икономика и др. Сериозно внимание бе 
обърнато на Общата директивата за защита на личните данни, която влиза в сила на 25 май т.г. и как новите регулации ще 
повлияят на бизнеса и потребителите. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР  
 
√ В НДК започва двудневна международна конференция на тема "Бъдещето на труда" 
В рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, в Народния дворец на културата ще започне 
двудневна международна конференция на тема "Бъдещето на труда". Форумът се организира от социалното министерство 
с подкрепата на Европейската комисия. Целта на конференцията е да насърчи обмяната на мнения за предизвикателствата, 
свързани с динамично променящия се под влиянието на дигитализацията трудов свят. 
В конференцията ще вземат участие близо 150 представители на международни институции, синдикати, работодатели, 
организации на гражданското общество и политици от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и 
Западните Балкани.  
Акцент на обсъжданията във форума ще бъдат знанията и уменията за работните места в следващите десетилетия, 
основните предизвикателства, свързани със застаряването на работната сила, насърчаването на по-дългия трудов живот и 
обмяната на опит и знания между поколенията. Ще се обсъждат и възможностите за подобряване на политиките в областта 
на образованието, обучението и преквалификацията за по-добро съответствие на новите умения с нуждите на пазара на 
труда.  
Сред темите на дискусията ще е и адаптирането на системите за социална сигурност към новите форми на заетост. 
 
√ НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 12,2%, а за заплати - с 12% в края на 2017 година 
По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2017 година общите 
разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,2% спрямо същото тримесечие на 
предходната година. Увеличението в индустрията е с 11,7%, в сектора на услугите - с 11,8% и в строителството - с 11,9 на 
сто. 
По икономически дейности през периода октомври - декември на 2017 година най-висок ръст на общите разходи за труд 
в България спрямо същия период на 2016-а година е регистриран в икономическите сектори "Образование" - с цели 20,2%, 
в "Други дейности" - с 19,1% и в „Административни и спомагателни дейности" - с 15,0%. 
В същото време най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и 
развлечения" - с едва 1,1%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" 
- с 3,7% и във "Финансови и застрахователни дейности" - с 6,9%. 
Разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през последното тримесечие на 2017 година 
се увеличават с 12,0% спрямо същия период на предходната година, а другите разходи (извън тези за възнаграждения и 
заплати) - с 13,2%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо третото тримесечие на 
2016-а година варират от повишение с едва 1,0% за "Култура, спорт и развлечения" до ръст с 20,1% за "Образование". 
Предварителните данни на НСИ потвърждават изнесените в края на предходната седмица данни на Евростат за 
заплащането на труда в целия ЕС и в частност в нашата страна през четвъртото тримесечие на годината. Заплащането на 
труда в ЕС се повиши със скромните 2,4%, а в рамките на еврозоната - с едва 1,7%. Растежът с 12,0% на разходите за 
възнаграждение поставят България на второ място сред всички страни - членки на Съюза, като тя е изпреварена единствено 
от Румъния (със скок на заплатите с 14,3%). 
 
News.bg 
 
√  Радев кани Израел да инвестира в България като център на информационни технологии 
Като водеща страна в областта на високите технологии Израел има интерес да инвестира в потенциала на България, която 
се утвърждава като център за информационни и комуникационни технологии и научни изследвания в региона на 
Югоизточна Европа. С тези думи държавният глава Румен Радев се обърна към израелския си колега Реувен Ривлин в 
Йерусалим.  
Радев отбеляза, че благодарение на последователните усилия на няколко поколения, днес Израел има ефективни 
институции и демокрация, и развито гражданско общество. Принос за тези успехи имат и нашите, българските евреи, които 
избраха Израел за своя родина, но запазиха завинаги жива връзката между нашите два народа, подчерта Румен Радев. 
Президентът определи Израел като модел за социално развитие, чиито успех се крие в обществената ангажираност на 
гражданите, качеството на образованието, достойното заплащане и инвестициите в икономически сектори, в които науката 
е гарант за висока добавена стойност. 
България има готовност да предприеме стъпки за последващо разширяване на инвестиционния и научен обмен и да 
насърчи взаимната търговия и инвестиции. "Затова в нашата делегация, освен представители на българския парламент, 
имаме и представители на водещи компании от различни сектори на икономиката, на банковото дело, на търговията, на 
туризма", посочи българският президент. 
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Приятелството между нашите народи е доказано по най-категоричен начин в тежките години на Втората световна война, 
коментира Румен Радев и подчерта, че българският народ е извършил безпрецедентен акт със спасяването на своята 
еврейска общност и не е допуснал нито един от българските евреи да замине в лагерите на смъртта. 
"По този начин ние записахме една от най-светлите страници не само в нашата, но и в европейската история", допълни 
Радев. Държавният глава добави, че страната ни споделя скръбта на Израел за загиналите в концентрационните лагери 
евреи от Беломорска Тракия и Вардарска Македония, които не са били български граждани и които България не е била в 
състояние да спаси. 
Като председател на Съвета на ЕС България ще продължава да полага усилия за възстановяване на преговорите в рамките 
на Близкоизточния мирен процес за намиране на трайни и ефективни решения, водещи до мир и стабилност в региона. 
Израелският президент Реувен Ривлин посочи, че еврейският народ никога няма да забрави смелия акт на българския 
народ - спасяването преди 75 години на българските евреи. Ривлин отбеляза, че едно от големите предизвикателства, пред 
които сме изправени, е борбата срещу омразата и тероризма и посочи отговорността да се предадат на младите поколения 
ценностите за толерантност и демокрация. 
Търговията, високите технологии и туризмът бяха определени от президента Ривлин като приоритетни области за 
сътрудничество между България и Израел. "Посещението Ви днес е важна стъпка за засилване на вече отличното 
приятелство между двата ни народа", заяви израелският държавен глава. 
В изявлението си президентът Ривлин изрази и позицията си по отношение на политиката на Иран в региона на Близкия 
Изток. 
Президентът Румен Радев е в Израел по покана на израелския си колега. Визитата на българския държавен глава е в 
контекста на 75-ата годишнина от спасението на българските евреи и 70-ата годишнина от създаването на Държавата 
Израел. 
По-късно държавният глава се срещна в Йерусалим с представители на организации на българските евреи в Държавата 
Израел, като заяви, че общността на българските евреи там е естествен мост за развитие на двустранния обмен в областта 
на образованието и културата. 
Президентът Радев подчерта, че разчита на подкрепата на българските евреи и техните наследници за последващо 
задълбочаване на двустранните отношения. 
"Вие сте най-добрите посланици на България в Израел, защото вие винаги сте били наши приятели", подчерта държавният 
глава. Президентът изрази признателността си за ентусиазма, с който българските евреи пазят традициите и духа на 
двустранните отношения със създадените клубове, организации и сдружения. 
 
Investor.bg 
 
√  Мултимодалният транспорт е транспортът на бъдещето, заяви комисар Виолета Булц 
Железниците остават във фокуса на внимание на ЕК 
Мултимодалният транспорт е транспортът на бъдещето, заяви на пресконференция в София европейският комисар по 
транспорта Виолета Булц. Тя участва в двудневна министерска среща на високо ниво на тема "Мултимодален транспорт за 
Европа" заедно с министрите на транспорта на ЕС. Темата е част от инициативата на ЕК 2018 г. да бъде обявена за "година 
на мултимодалния транспорт". 
Виолета Булц коментира, че мултимодалният транспорт може да допринесе за намаляване на замърсяването на въздуха, 
включително на емисиите въглероден диоксид. 
Тя посочи, че участниците в конференцията са решили да обърнат внимание на започнатите, но недовършени транспортни 
проекти, за да бъдат свързани съществуващите трасета, както и на липсващите стандарти. 
В бъдеще дигиталната инфраструктура ще надгражда физическата, коментира тя.  
Комисарят съобщи, че предстои да бъде изготвен анализ, който да обхване правата на пътниците, ползващи мултимодален 
транспорт, както и издаването на билети. 
Тя каза още, че в момента се обсъжда предложението за стандартизирана тол система в ЕС. Възможно е да видим първите 
пилотни проекти през есента. 
На въпрос за инвестициите в жп транспорта тя прикани България да се възползва освен от грантовото финансиране до 2020 
г. и от другите възможности на финансовите инструменти, включително Плана за инвестиции и публично-частното 
партньорство. „Това са инвестиции, които се връщат във времето“, коментира комисарят по транспорта.  
„Факт е, че железниците остават във фокуса на нашето внимание“, каза тя. 
Продължават преговорите по Директивата за командированите работници, стана ясно от думите й. 
 
БНТ 
 
√  Първо заседание на Временната комисия за продажбата и приватизация на ЧЕЗ 
Първото заседание на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и 
планираната продажба на ЧЕЗ Груп в България се очаква да се проведе днес. Предложението за създаване на комисията е 
на БСП. В нея ще участват трима народни представители от всяка ПГ, като общият им брой ще бъде 15. Комисията ще 
работи за срок от един месец. За председател бе избран Жельо Бойчев от БСП. 
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В. Капитал 
 
√ Държавата пропуска ДДС за стотици милиони годишно 
Начисленият след ревизии от НАП косвен данък за последните 17 години е за 16.2 млрд. лв., над една трета от сумата 
е класифицирана като несъбираема 
Държавата не може да събере ДДС по влезли в сила ревизионни актове в размер на стотици милиони левове годишно. 
Общо за периода 2000 - 2017 г. сумата възлиза на почти 5.8 млрд. лв. Това става ясно от справка на Националната агенция 
за приходите, предоставена на гражданско сдружение "Боец" по Закона за достъп до обществена информация. 
Общият размер на установения с ревизионни актове на НАП дължим ДДС за същия 17-годишен период е 16.2 млрд. лв. От 
тях близо 5.4 млрд. лв., или около една трета, са класифицирани като "несъбираеми или трудно събираеми вземания". От 
приходната агенция твърдят, че задълженията са на лица без имущество, към което да се насочи принудително 
изпълнение. Още около 400 млн. лв. начислени с ревизионни актове не са погасени, но за тях се смята, че могат да бъдат 
събрани. 
Сумите намаляват 
За периода 2000 - 2010 г. несъбраният ДДС е 1.4 млрд. Най-голямата годишна сума пропуснати вземания е за 2011 г. - 1.1 
млрд. лв. През следващите години размерът на несъбрания данък се свива до 500 - 700 млн. лв. годишно, а най-ниска е 
сумата през миналата година - 271 млн. лв. За сравнение, събрания косвен данък за 2017 г. от двете приходни агенции - 
НАП и митниците, възлиза на 9.3 млрд. лв. 
В отговора си от НАП обръщат внимание, че в една част от случаите ревизиите са възложени от външни институции във 
връзка със специфични задачи, които изпълняват. Друга част са инициирани от приходната агенция с цел борба с данъчните 
измами. В тези два случая голяма част от задълженията се оказват несъбираеми. 
Адвокати също коментират, че има издадени актове за стотици хиляди на кухи дружества, от които не може да се събере 
нищо. В някои случаи обаче тези фирми "чистят ДДС" на реални работещи компании. 
 
Fakti.bg 
 
√  Агенцията по вписвания с нова безплатна услуга 
Агенцията по вписванията (АВ) въведе нова безплатна услуга. Всеки ще може да проверява по електронен път 
автентичността на издаденото му удостоверение за тежести върху имот. Целта на въведената мярка е превенция срещу 
злоупотреби, свързани с разминаване на издадено удостоверение и автентично състояние на тежестите върху недвижими 
имоти. 
Всяко издадено удостоверение от Имотния регистър на Агенция по вписванията след 19 март 2018 г. ще носи уникален 
буквено-цифрен код с дължина 12 знака. Кодът съдържа само цифри и главни латински букви. Чрез въвеждането на кода 
всеки потребител може да извърши проверка онлайн дали удостоверението, с което разполага, е идентично с издаденото 
от Агенция по вписванията. 
Проверка за истинността на удостоверенията за тежести, подробна техническа информация, както и електронна поща за 
връзка при необходимост, е достъпна на сайта им. 
 
√ КЗП: Дигиталният пазар се развива значително 
Броят на регистрираните онлайн търговци в България нараства с 30% годишно 
Към момента все още традиционният пазар заема по-голямата част от взаимоотношенията потребители-търговци, но 
дигиталният се развива със значителен темп. Всяка година с около 30% нараства броят на регистрираните онлайн търговци 
в България и на потребителите, които използват този начин на пазаруване. Това коментира председателят на Комисията 
за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред ТВ+ 
.„При нас започват да постъпват все повече жалби и сигнали за различни проблеми във връзка с пазаруване през Интернет. 
Ние изискваме от търговците гарантиране на всички потребителски права – коректно информиране на клиентите за всички 
параметри на офертите, включително и условията, при които стоката може да бъде върната в дадения от закона 14-дневен 
срок”, каза Маргаритов. 
По думите му важно е също да има възможност за пряка комуникация. „Понякога се появяват в онлайн пространството 
мними търговци, отправят атрактивни оферти, потребителите се „хващат”, събират им парите и ги няма”, обясни 
председателят на КЗП и уточни, че в такива случаи се търси съдействието на ГДБОП, но е по-сложно. Според него 
потребителите често са склонни да инвестират доверие в нереалистични оферти, а трябва да си даваме сметка, че никой 
търговец няма да предложи, дори и в Интернет, оферта за сделка, от която самият той ще загуби. 
Маргаритов отбеляза, че все още, включително и на общоевропейско ниво, има известно объркване за това какъв трябва 
да бъде подходът към т.нар. споделена икономика и оттам се получава така, че няма за момента правила и яснота относно 
регулацията на този пазар. „Ако потребителското търсене извиква една потребност и е ясно, че тя не е в драматично 
противоречие със закона, защо да не се удовлетвори това желание на потребителите”, коментира той. И добави, че 
напоследък има позитивно възприятие от страна на големите оператори в социалните мрежи – Google, Facebook и т.н., по 
отношение на апел на Европейската комисия те да въведат част от правилата, които се отнасят до онлайн търговията в 
класическия и вид към търговските аспекти на общуването в социалните мрежи. 
Председателят на КЗП обобщи, че описаното показва настройката за това, че и в споделената икономика, включително 
търговията през социални мрежи, ще се постигне консенсус да се въведат ясни правила. „Целта е потребителите спокойно 
да могат да сърфират, знаейки че при тези условия могат да си купят или да получат една или друга услуга или стока и 
винаги когато има нарушаване на тези правила, ще има кой да се намеси и да санкционира, завърши Маргаритов. 

https://uwt.registryagency.bg/
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Economic.bg 
 
√ Около 150 язовира са в тежко състояние 
Държавата все още не знае колко ще струва ремонта на съоръженията 
Около 150 са язовирите, които са в по-тежко състояние. Това обяви министърът на икономиката Емил Караниколов пред 
журналисти, цитирайки данни от Държавна агенция по метеорология и технически надзор. Той добави, че с прехвърлянето 
на собствеността на язовирите, които не могат да се стопанисват от общините и създаването на търговско дружество за 
поддръжката им, незабавно ще започне работа за отстраняване на нередностите по тези съоръжения. 
Караниколов не можа да каже колко точно ще струва ремонтът на повредените язовири, а точните разчети ще станат ясни, 
след като се знае колко язовира точно ще бъдат прехвърлени към държавата. Той обаче добави, че само за язовир „Бели 
Искър“ са нужни между 30 и 60 млн. лв. 
Караниколов информира, че се очаква на днешното редовно заседание на МС да бъдат обсъдени предложенията за 
законови промени, свързани с превенцията и поддръжката на язовирите при критични ситуации.  
В понеделник е имало заседание при вицепремиера Валери Симеонов, като всички ресорни по темата министри са дали 
становищата си. Сред предложенията за промени в Закона за водите са тези, свързани категоризацията на язовирите, със 
задължението за собствениците и операторите на съоръженията да подготвят аварийни планове.  
Идеята на министър Караниколов е, да се създаде ново държавно предприятие, в което ще се прехвърли собствеността на 
всички общински язовири, които не могат да се управляват от тях поради липса на пари. „Обсъжда се и възможността да 
има и подобно дружество, което да поддържа проводимостта речните корита“, каза още Караниколов. 
Във връзка с идеята да има отчисления от операторите в специален фонд за поддръжка на язовирите, министърът 
информира, че се обмисля вариант определен процент от наемите да са приход за този фонд. Като начало обаче ще се 
разчита на средства от държавния бюджет, допълни министърът. 
 
В. Сега 
 
√ Акцията на прокуратурата по болниците ще стигне и до министри 
Това е веене на знаме, смята бивш зам. здравен министър 
Възможно е министри или зам.-министри да бъдат разследвани за злоупотреби в лечебни заведения", обяви говорителят 
на главния прокурор Румяна Арнаудова. "Очакваме до края на март да приключи изцяло проверката, разпоредена в 
здравното министерство, и тогава ще имам повече информация. Очакват се повече досъдебни производства, тъй като се 
установява, че се касае за трайна тенденция, продължила повече от 7 години", допълни тя. 
Миналата седмица от прокуратурата обявиха, че е образувано досъдебно производство за безстопанственост срещу 7 
държавни и общински болници - болницата в Попово, УМБАЛ Бургас, МБАЛ Благоевград, МБАЛ Русе, МБАЛ Велико 
Търново, МБАЛ Кърджали и "Пирогов" в София. 
Вече бяха образувани и няколко досъдебни производства във връзка с врачанската болница, включително и срещу зам. 
здравния министър от първия кабинет "Борисов" Михаил Зортев за издаване на разрешително за дейност на частна 
болница, разположена на територията на държавата. Арестуван беше и директорът на районната здравна каса в Ловеч 
Антонио Маринов, разследван за това, че е сключил договор за финансиране с частна болница в нарушение на закона. 
"Започваме само с оглед безстопанственост, но ще се разследва дори и дейността на длъжностните лица от съответната 
Регионална здравноосигурителна каса или министър, или заместник-министър, които са дали разрешение за 
осъществяване на медицински дейности при дублиращи функции с тези, с които се занимават общинските и държавните 
болнични заведения", посочи Арнаудова. "Ще се установява дали договорите са сключени не само законосъобразно или 
не, но и доколко са били изгодни за съответните лечебни заведения, тъй като безспорно се установява тежко финансово 
състояние на много болнични заведения, което се дължи не само на безстопанственост, но и на явно неизгодни сделки", 
поясни Арнаудова. 
"Схемите в болниците не са сложни и могат да се разкрият лесно. По наше време бяха открити наистина много гадни 
нередности, дано прокуратурата да ги разнищи докрай", заяви пред Нова телевизия бившият зам. здравен министър 
Мирослав Ненков. "Много е проста схемата - законът категорично забранява в една болница да се отваря друго заведение 
със същата дейност", заяви той. Така в една от болниците, които са обект на настоящото разследване, се е "вклинила" 
доболнична структура, която получава всички приходи от клиничните пътеки и подхвърля "трохи" на държавната болница. 
"Това върви години - има човек, който е подписал разрешителното, има шеф на РЗОК, който е написал на министъра, че 
всичко е наред, има директор на болницата, който е подписал договора", обясни Ненков. Според него част от проверките 
са и въз основа на сигнали, подадени от екипа на министър Николай Петров, в който той беше зам.-министър. 
"Периодът, който е инкриминиран, е от 14 декември 2010 г. до сега", каза още Арнаудова.  
ОПИТ 
Скептичен съм, проверките на прокуратурата по-скоро приличат на веене на знаме за свършена работа, обяви Мирослав 
Ненков. Той даде пример с предишни акции - шумният арест на бившия директор на Фонда за лечение на деца Павел 
Александров, както и заявената от няколко институции акция за пресичане на незаконен износ на лекарства от страната. 
"И не чуваме после нищо, дано сега не се окаже така", заяви той. 
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√ Вузовете ще получават пари за наука според успеха на проектите си 
МОН подготви нови правила за класиране на научните институции 
Университетите у нас ще бъдат оценявани и според икономическото въздействие на научните им резултати. Това става 
ясно от проекта на нов правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност на висшите училища, 
научните организации и фонд "Научни изследвания". Въпросната оценка е важна, защото от нея зависи финансирането на 
научната дейност.  
Досега оценката се правеше по три показателя - резултати, капацитет и разпознаваемост. Занапред остава само първият 
показател, а останалите два се заменят с "резултати по отношение възпроизводството и развитието на академичната 
общност" и "обществено и икономическо въздействие на резултатите".  
Научните резултати ще се измерват през показатели като брой рецензирани научни публикации, монографии, 
индексирани в световни източници, патенти или патентни заявки, цитирания в Scopus или в Web of Science и т.н. Сред 
академичните показатели са брой на изследователите с научна степен "доктор" и "доктор на науките", брой защитили 
докторанти и др. Икономическото влияние на научните резултати пък ще се мери през привлеченото до момента 
финансиране - от ЕС, по международни и национални проекти и договори за научна дейност, сключени с български или 
чуждестранни предприятия. 
Предишният правилник и изготвената по него класация на най-добрите университети и научни организации бяха силно 
критикувани заради използването на субективни данни, подавани от самите вузове. Най-силно засегнат бе Софийският 
университет, тъй като някои от водещите му факултети бяха класирани далеч след звена на регионални вузове. И според 
новия документ обаче при оценката ще се използват данни, "предоставени от самите висши училища, научни организации 
и ФНИ (фонд "Научни изследвания" - бел.ред.)", става ясно от мотивите към проекта. 
ОБЕКТИВНО 
Все пак според новите правила при оценката ще се използват повече данни. Досега се разчиташе основно на световните 
научни бази данни, НСИ и Евростат, регистъра за научната дейност в България, информационните масиви на Патентно 
ведомство, отчетите на научния фонд. Занапред се добавят още световни бази данни (например ERIH PLUS), базите данни, 
поддържани от Directory of Intellectual Property Offices, както и регистрите: на завършилите студенти и докторанти, на 
академичния състав и на висшите училища. Ще се ползват и финансово-счетоводни отчети. 
 
√ С над 60% са се увеличили исканията за жилищни кредити 
Интересът към покупка на жилища през първите два месеца на годината нараства значително. Исканията за ипотечни 
кредити са нараснали с над 60% спрямо същия период на миналата година. Това сочат оповестени вчера данни на 
Пощенска банка.  
По традиция най-оживен е пазарът на жилища в големите градове на страната като София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара 
Загора. Интересна тенденция обаче е нарасналото търсене на имоти в населените места около тях. 
Друга тенденция е, че купувачите се ориентират към жилища с по-голяма площ. Тя нараства от средно 80 кв. м в началото 
на миналата година до 94 кв. м в първите два месеца на тази година. С близо 7% се увеличава и средният размер на 
отпуснатите кредити - до 54 300 евро спрямо средно 50 800 евро за периода януари - февруари 2017 г. Според данните на 
банката около 25% от средствата за покупка на жилище идват от спестявания или други собствени средства. Средно 22 
години е периодът, за който се теглят кредити. Максимално предлаганият срок е 35 години. 
Мъжете са по-склонни да кандидатстват за ипотечен кредит, показват данните на банката. От всички кандидати през 
последните 6 месеца делът на мъжете е 59%. Средната възраст на кандидатите за кредит е 37 години, като близо 80% от 
тях имат висше образование. 
През миналата година цените на жилищата в големите градове на България са нараснали с близо 10%, сочат данните на 
националната статистика. Това е един от най-бързите темпове в ЕС, където средното повишение на цените е 4.6% на 
годишна база. По данни на агенциите за недвижими имоти поскъпването е дори по-голямо - 10-12 процента. Средните 
цени на жилищата в София вече надхвърлят 1000 евро на кв. м, а в отделни квартали са над 1300 евро за квадрат. 
 
Novini.bg 
 
√ Документите за категоризация и прекатегоризация на обекти ще се подават и по електронен път  
Министерството на туризма работи за електронизация на услугите, така че документите за категоризация и 
прекатегоризация на туристическите обекти да се подават и по електронен път. Става дума за основните услуги в 
Министерството на туризма- категоризация на местата за настаняване и на заведенията за хранене, на СПА, балнео и 
уелнес центровете и документите за регистрация на туроператорите и туристическите агенти. Това допълнително ще 
намали административната тежест за бизнеса и гражданите.  
Създаден бе също Обществен съвет към министъра на туризма и предстои да се обсъдят промени в настоящата наредба 
за категоризация и прекатегоризация. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова във Велинград на среща с 
представители на местната власт и туристическия бранш от региона. Тя подчерта, че наградата за Велинград като СПА 
столица на Балканите, връчена през 2008 г. от Световната браншова организация на хотелиерите и ресторантьорите IHRA, 
е много важна за общината и за страната. Министър Ангелкова поздрави присъстващите и за учредяването на 
Организацията за управление на туристически район „Родопи“, в който влиза и Велинград.  
Това е първата подобна структура в страната, съгласно изискванията на Закона за туризма и ще даде много нови 
маркетингови възможности на региона да представи туристическия си потенциал, допълни министър Ангелкова. Тя 
припомни, че ведомството вече е създало 8 културно-исторически дестинации и съвместно със земеделското 
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министерство разработи 12 винено-кулинарни дестинации, които в момента се обсъждат на кръгли маси в страната, а 
област Пазарджик попада в една от тях - „Западна Тракия“. Велинград ще участва активно и в бъдещите 7 балнео- и СПА 
дестинации, които се подготвят в момента, съобщи министърът. Община Велинград е много активна по отношение на 
изложения, на които различните части на страната се промотират с нови визии. Дигиталният маркетинг е важен фокус в 
нашата политика и това трябва да е следващата стъпка в дейността на организациите за управление на туристическите 
райони, стана ясно от думите на министър Ангелкова.  
Специално внимание ще се обърне на общините, които са определени като курортни центрове или национални курорти, 
за да ползват приоритетно финансиране. Николина Ангелкова припомни успешното представяне на България на голямото 
туристическо изложение INTURMARKET в Москва този месец, на което бе отправена покана към български кметове да 
рекламират по-активно страната ни като туристическа дестинация, предлагаща висококачествени туристически услуги за 
четири сезона. По време на борсата в руската столица ръководителят на Федералната агенция по туризъм на Руската 
федерация Олег Сафонов изтъкна, че България е предпочитана дестинация за руските туристи. За нас Русия е един от 5-те 
най-важни пазари за входящ туризъм, акцентира министър Ангелкова. Предстои със ЗИД на Закона за туризма да се въведе 
доброволен етикет за качество в сектора, каза още тя и посочи, че институцията работи по обществената поръчка за 
създаване на Единна система за туристическата информация (ЕСТИ), която трябва да свърже в реално време регистрите на 
хотелите с Министерството на туризма, с МВР, НАП и общините. Вярвам, че до 6 месеца ще покажем демоверсията на 
системата, коментира министърът. Министерството на туризма ще подкрепи честванията за 10-ата годишнина от 
обявяването на Велинград за СПА столица на Балканите на 1 и 2 септември. 
 
√  Между 54 и 98 на сто е степента на измръзване при кайсиите  
Между 54 и 98 на сто е степента на измръзване при различните сортове кайсии, каза проф. Люляна Иванова - директор на 
Опитната станция по кайсията и земеделие в Силистра. Според нея пораженията са от ниските температури в началото на 
март, продължили близо седмица. По думите на проф. Иванова пораженията за различните сортове са различни заради 
различната фаза от тяхното развитие. Има и цъфнали дръвчета. Сега дърветата са обледени, но това не причинява големи 
щети. Кайсиите са сред традиционните овощни видове, отглеждани в Крайдунавска Добруджа. В Опитната станция по 
кайсията и земеделие в Силистра се отглежда колекционно насаждение от 500 сорта-образци. 
 
В. Земя 
 
√ БДЖ: Атакуват ни фирми, които не работят, а дължат пари 
От Министерството на транспорта и ръководството на БДЖ отрекоха да има непрозрачни обществени поръчки, съобщи 
Дир.бг. Те обвиниха частни фирми, които дължат пари на БДЖ, че целенасочено го атакуват. 
Сегашното ръководство на БДЖ спаси холдинга от фалит, обществените поръчки в него са напълно прозрачни, каза на 
пресконференция зам.-министърът на транспорта Велик Занчев. 
Той коментира на пресконференция на фирмите “Експрес Сервиз“ ООД и на българо-хърватското дружество “БДЖ-Кончар“ 
АД, които обвиниха БДЖ в нагласени обществени поръчки. 
Скандалът избухна преди дни след публикации в медиите. Още тогава транспортният министър Ивайло Московски нареди 
проверка на обществените поръчки. 
„От месец и половина — два в публичното пространство вървят обвинения срещу БДЖ по най-различни поводи. Това 
ръководство изплаща и дълговете на БДЖ, формирани във времето преди то да бъде назначено. Тези обвинения във 
времето бяха много и бяха прокарвани през различни канали“, коментира Занчев. 
„Ако проверката установи каквито и да било нарушения, свързани с нея, тя ще бъде мигновено прекратена и длъжностните 
лица, които са си го позволили, ще бъдат строго наказани”, закани се зам.-министърът. 
По думите му това е свада между три търговски дружества, които са частни. Те имат пълната възможност да участват на 
всички процедури в БДЖ“. 
Около 3 млн. лв. ни дължи „БДЖ-Кончар“ – иска директни поръчки, а няма платена една стотинка, каза пък управителят на 
„БДЖ Пътнически превози“ Пламен Пешаров. 
„Днес до 16.45 часа е законовият срок, съгласно който трябва да се подадат оферти по тази открита обществена поръчка в 
Европа. „Експрес сервиз“ миналата година са спечелили поръчка за голям подемен ремонт на два локомотива на обща 
стойност 66 800 лв., средна 33 400 лв. на локомотив, в които влизат и 10% ремонти по необходимост. Нещата не се получиха 
по отношение на ремонта, изискваха много повече пари извън тази поръчка и в края на краищата, когато им обявихме, че 
трябва да се вземе решение, защото приключва срокът, те ми отговориха с писмо, в което пишат, че „Експрес сервиз“ ООД 
отказва извършването на ремонт на локомотива“, коментира Пешаров. 
По думите му целият актив на „БДЖ-Кончар“ е на „Пътнически превози“. 
„За периода от 24 май 2012 до 30 юни 2015 г. са направени споразумения и сме направили допълнения от януари 2015 до 
2017 г. за консумативи и вода в размер на 2,112 млн. лв., за които сме пуснали искова молба до съда. „БДЖ-Кончар“ иска 
да му се възлагат директни поръчки. Досега не е платил никога вода, ток, наем. Има споразумение за плащане на тези 
неща и въпреки това няма платена една стотинка. Около 3 млн. лв. е към днешна дата задължението на „БДЖ-Кончар“ към 
„Пътнически превози“, каза още той. 
Не трябва частни компании, които се борят за работа на жп пазара, през медиен натиск да се опитват да излязат напред 
по един или друг начин, допълни зам.-министърът на транспорта Велик Занчев. „Не може през медиите да се печелят 
обществени поръчки или процедури в БДЖ. На БДЖ му трябва компания, която да му даде най-добри условия като 
качество и бързина на изпълнение на услугата, каза още той. 
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√  Сеем все по-малко ниви с жито 
Площите с тази култура намалели с 12 % през последните 20 години 
Обработваемите земи, заети с пшеница в България, са намалели през последните двадесет години с близо 12% на фона на 
коренни трансформации в сектора и въвеждане на практиките на съвременното интензивно производство. Отглеждането 
на жито е заемало 1 354 743 хектара в страната през 1998 г., докато през миналата година площите са били 1 197 768 
хектара. Това показват данните от Българска анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическа конюнктура — 
БАНСИК, публикувани от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). В отделни години, като 2001 г., 2013 г. 
и 2014 г. площите с пшеница в България надхвърлят 1.3 млн. хектара. Наред с конюнктурата на зърнените пазари, влияние 
върху процеса има и подпомагането с европейски средства, особено след 2007 г., когато държавата стана пълноправен 
член на ЕС. 
Североизточна България запазва статута си на житницата на страната през целия период. Последно миналата година с 
пшеница в региона са заети 288 959 хектара. В Югоизточния статистически район културата заема 251 753 хектара, а в 
Северозападния — 247 032 хектара. 
Още по-видими са промените при ечемика. През 1998 г. на тази култура се падат 255 403 хектара от обработваемата земя 
в страната, като през следващото десетилетие площите не падат под 200 хил. хектара. През 2001 г. например са 293 хил. 
хектара, а през 2010 г. са близо 251 хил. хектара. Преломната година за ечемика е 2011-а, когато заетите площи рязко се 
свиват до 174 хил. хектара. През миналата година те са съответно 138 122 хектара или с 46% по-малко, отколкото през 1998 
година. 
 
√ Държавата ще събира по 0.50 лв.на декар задължителна такса срещу градушки 
Всички земеделски стопани, които са получавали подпомагане по схемата за единно плащане на площ през предходната 
стопанска година, ще трябва да плащат задължителна вноска от 0.50 лв./декар за борба с градушките и другите природни 
бедствия. Парите ще се събират в общ фонд, където вноски ще правят също държавният бюджет и някои застрахователни 
дружества. Целта е годишно да се събират 30–31 млн. лв. ресурс за защита на земеделието от природните стихии. В 
предаването “Преди всички“ на БНР Емилия Манолова, която оглавява сектор „Анализи и стратегическо планиране“ в 
земеделското ведомство, подчерта необходимостта от изграждането на модел на управление на риска, който да посрещне 
климатичните предизвикателства в земеделието. На европейско ниво управлението на риска в земеделието ще бъде във 
фокуса на селскостопанската политика за следващия програмен период, уточни експертът. Планира се създаването на 
държавно предприятие. 
 
Econ.bg 
 
√ Лозята в България намалели три пъти за 20 г. 
Официални данни сочат, че през миналата година този вид трайни насаждения у нас са разположени върху 53 251 
хектара при 150 867 хектара през 1998 г. 
Площите, заети от лозя в България, са намалели три пъти през последните 20 години. Официални данни сочат, че през 
миналата година този вид трайни насаждения у нас са разположени върху 53 251 хектара при 150 867 хектара през 1998 г. 
Това стана ясно от публикуваните от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) статистически данни, 
получени от системата БАНСИК - Българската анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическа конюнктура. 
Числата се отнасят до категорията „Лозя – чиста култура“. При отчитане и на смесените насаждения, заетите площи през 
2017 г. достигат 72 913 хектара, пише fermer.bg. 
Причините за значителното съкращаване на лозовите масиви са многобройни – от продължителната поземлена реформа 
и разпокъсаността на парцелите в страната до неблагоприятната възрастова и сортова структура на насажденията, липсата 
на финансиране за правилни агротехнически мерки, както и някои политически решения в ЕС за сектора. 
През 2007 г. Европейската комисия обяви решение за намаляване на лозовите насаждения "на доброволен принцип" с 
около 200 хил. хектара в рамките на целия ЕС. Само в България и само в периода 2008-2014 г. площта на тези масиви е 
съкратена с 47 хил. хектара до 53 521 хектара. 
В същото време от четири години в Съюза се прилага либерализация по отношение на създаването на нови лозови 
насаждения. 
ЕК предприе мерки и за защита на пазара от нелоялната конкуренция при вноса от трети страни на продукти на лозаро-
винарската индустрия. 
 
Club Z 
 
√  "Газпром" демонтира 506 км от "Турски поток" 
Тръбите се оказали излишни заради двойното намаляване на мощността на проекта 
Руската компания "Газпром" е загубила надежда да превърне проекта "Турски поток" в газопровод за мащабен износ 
към Европа, съобщава изданието finanz.ru. 
Държавният холдинг се готви да започне демонтаж на тръбопроводите от Южния газов коридор, предаде Интерфакс. В 
началото те са били строени за "Южен поток", а след това - пренасочени за "Турски поток". 
Последният проект по план трябваше да доставя в Турция и ЕС 63 милиарда кубика газ годишно. Москва обаче успя да 
сключи с Анкара рамково споразумение само за две разклонения на "потока" вместо за четири. 
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Поради двукратно намаляване на мощността на "Турски поток" излишни за "Газпром" се оказали 506 километра тръби, 
положени по маршрута Починки - Анапа, т.е. от Саратовска област до Краснодарския край. Те подлежат на ликвидиране 
заедно с газоизмерителната станция "Моршанская". 
Строежът на третата и четвъртата поредица от компресорни станции "Русская", "Казачия" и "Кореновская" ще бъде 
замразен "до вземането на решение за реализирането на дадените обекти". Общата стойност на обектите, подготвяни 
първо за "Южен поток", после за "Турски поток", които в крайна сметка увиснаха на сметката на "Газпром" като 
незавършени строежи, се оценява на 46 милиарда рубли (546 милиона евро) към началото на 2017 г. 
В момента "Газпром" продължава прокарването на две разклонения на "Турски поток" по дъното на Черно море с общ 
капацитет 31 милиарда кубика. 
Както преди време разказаха пред Ройтерс три източника в бранша, Турция се съгласила през територията й да бъде 
прокарана само една тръба, по която да получава 15,75 милиарда кубика годишно за собствените си нужди. 
От второто разклонение, което "Газпром" се надява да използва за транзита на газ към Европа, са положени почти 1000 
километра тръби по морското дъно. Анкара обаче разрешила то да стига само до нейното крайбрежие. Става все по-голяма 
вероятността тази тръба да не стигне доникъде. Дори в Москва растял скептицизмът относно скорошния й старт. 
Точният маршрут не може да бъде оформен без разрешението на Турция. Не е ясно кой ще бъде собственик и оператор 
на тръбата, ще претендира ли Анкара за транзитни такси и в какъв обем. 
По идея "Турски поток" трябваше да замени "Южен поток", чийто край руският президент Владимир Путин обяви лично на 
1 декември 2014 г. Тогава, а и няколко пъти след това той обвини България за провала на проекта. 
Страната ни прекрати строежа на "Южен поток" в последните дни на правителството на Пламен Орешарски през есента на 
2014 г. Сред причините бяха забележките на Еврокомисията, че проектът не е според изискванията на Третия енергиен 
пакет. 
През януари 2016 г. "Газпром“ обяви разтрогването на договора по проекта за „Южен поток“.  
 
Profit.bg 
 
√ Предпазливост завладя азиатската търговия преди решението на Фед 
На пазарите днес настъпи затишие, докато инвеститорите очакват повишение на основната лихва с четвърт пункт от страна 
на Федералния резерв на САЩ и индикации за това колко вдигания на лихвите ще има още през годината. 
В същото време опасенията от търговска война продължават да държат под натиск валутите на държавите износителки. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.4% днес, след като преди това в четири поредни дни записа 
понижения. 
Китайските акции също бележат ръст, като хонконгският индекс Hang Seng нарасна с 1.3%. Основните индекси в Австралия 
и Южна Корея записаха минимални повишения. 
Пазарите са убедени, че по-късно днес Фед ще обяви увеличение на основната си лихва с четвърт пункт, но не са толкова 
сигурни дали от централната банка на САЩ ща дадат индикации общо за три или четири вдигания на лихвите през 
годината. 
Фед вдигна лихвата в пет случая, откакто започна да затяга паричната си политика в края на 2015 г. Въпреки това доларът 
не реагира подобаващо, като доларовият индекс приключи 2017 г. с понижение от около 10%. 
Днес доларовият индекс се задържа близо до триседмични върхове от около 90.35 пункта. Спрямо йената доларът се 
търгуваше близо до едноседмичен връх от 106.5 пункта. Друга сериозна спирачка за финансовите пазари е опасността от 
световна търговска война. 
Президентът на САЩ, Доналд Тръмп се очаква да обяви мита върху китайски внос за до 60 млрд. до петък. Този ход идва, 
след като Тръмп наложи високи мита за вноса на стомана и алуминий по-рано през месеца. 
Инвеститорите се притесняват, че действията на Тръмп може да ескалират до търговска война, ако Китай и други държави 
предприемат ответни мерки, което пък ще постави под заплаха световния икономически растеж. 
Срещата на финансовите министри и централните банкери на страните от Г-20 през тази седмица не успя да разсее тези 
опасения. 
Валутите на разчитащите на износ държави, като австралийския, новозеландския и канадския долар, бяха в отбранителна 
позиция, след като бяха обезценени до многомесечни дъна. 
Австралийският долар поевтиня до тримесечно дъно от 0.7679 щатски долара, докато новозеландският долар падна до 
най-ниското си ниво от началото на януари. Канадският долар се задържа на ниво от 1.3029 спрямо щатския долар, в 
сравнение с достигнатите в понеделник 1.3124, което бе най-ниското ниво от средата на 2017 г. 
При суровините цените на петрола бяха подкрепени от напрежението в Близкия Изток и сериозното търсене. 
Щатският лек суров петрол поскъпна с 20 цента, до 63.74 долара за барел. Цената на петрола от сорта брент нарасна с 22 
цента, до 67.64 долара за барел. Спот цената на златото се повиши с 0.1%, до 1 312.81 долара за тройунция. 


