Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Business.dir.bg
√ Васил Велев: Би могло да се върви към балансиран бюджет
БСП, работодателски, синдикални и браншови организации обсъдиха приоритетите си за бюджет 2019.
Инициативата е на социалистическата партия, която запозна участниците с изработения от нея алтернативен бюджет за
следващата година.
Част от предложените мерки са близки до нас, коментира Любен Томев, главен икономист в КНСБ. На първо място той сочи
данъчната система, прогресивното подоходно облагане, семейното подоходно облагане. В бюджета на БСП обаче нямало
нищо за осигурителните вноски и корпоративните данъци.
Янка Такева, СБУ, даде като цяло положителна оценка на правителствения проектобюджет в областта на средното
образование. В бюджетната прогноза за 2022 г. средствата от БВП за средно образование да нараснат от 3,6 до 4,2 на сто,
а с промени в местните данъци и такси българските училища да се освободят от такса смет, предлагат от СБУ.
При нас сивият сектор е 25 процента, най-много "сиви" практики са на пазара на труда, подчерта в изказването си Васил
Велев/АИКБ/. Затова, според него, трябва да се търси договаряне на минимални възнаграждения по отделни
икономически дейности.
От асоциацията виждат вътрешни рискове, свързани с двата вота през 2019 г.. Като че ли разходите са повлияни
предизборно,като разпределението е увеличено, обясни Велев. От АИКБ смятат, че би могло да се върви към балансиран
бюджет. Не сме против ръста на заплатите в публичната администрация, а против броя на персонала в нея, подчерта той.
За МВР - по процент бюджетни разходи имаме най-скъпото МВР в ЕС, отбеляза Васил Велев.
Той добави, че имаме четири пъти по-рестриктивни прагове за одит, отколкото е директивата на ЕС. Велев определи като
нов данък предвидените квоти за назначаване на хора с увреждания, защото, по думите му, така не им се решават
проблемите, а се имитира дейност.
Страните с най-много инвестиции са тези с най-високи данъци, няма държава, в която налозите да са най-ниски, а в същото
време инвестициите най-многобройни, коментира Румен Гечев, БСП.
Евгени Евгениев от съюз "Възраждане" предложи да се разделим с химерите, че всеки проблем може да бъде решен на
парче. Предложението на БСП той определи като добра основа за алтернатива в политиките.
Cross.bg
√ БСП представи Алтернативен бюджет за 2019
Широка подкрепа от представители на синдикати, работодателски организации, икономисти, лекари, учители,
пенсионерски съюзи, организации на хора с увреждания, експерти по сигурност и кметове получи Алтернативният бюджет
на БСП. Много предложения и мнения по него бяха дадени по време на дискусията.
Икономистът проф. Боян Дуранкев обясни, че в алтернативата на БСП има чуваемост към това, което науката предлага
отдавна. Като пример посочи предложенията за промяна на данъчната система и фискалната политика като цяло. "Такъв
Алтернативен бюджет е необходим с оглед на това, което се случва в ЕС, заради бъдещия Брекзит. На българската
икономика е нужна „мека възглавница“, за да преодолее тези трудности", каза още той.
Проф. Дуранкев обърна внимание и на инвестиционната програма, която се предлага в бюджета, защото в нея се вижда
изискването за догонващо развитие. "С темп от 3,5% растеж на БВП ще ни трябват 45 години, за да достигнем средното
ниво на ЕС от 2017 г., но при по-добра инвестиционна програма темповете на растеж могат да се вдигнат с 5-6% годишно.
Ако с такъв Алтернативен бюджет се блокира прехвърлянето на капиталови разходи в текущи, растежът ще се вдигне",
коментира икономистът. Той добави, че семейното подоходно облагане също е изключително важно и настоява за него от
години.
„За 10 години имаме покачване на външния дълг в абсолютен размер. Сега трябва да се стремим към трупане на резерви
и балансиран бюджет“, препоръча Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Според него в предлагания от правителството
бюджет разходите са повлияни предизборно. „Щедро се увеличават заплатите в и без това разхитителната администрация.
Не сме против ръста на заплатите им, но сме против ръста на числеността на персонала там“, категоричен е той. Велев
обясни, че в момента 433 000 души получават пари от бюджета, според Министерството на финансите. „Като добавим и
тези, които косвено получават пари, може да ги закръглим на 500 000. Съотношението е обърнато и при тази тежка
администрация да се увеличават с 600 млн.лв. разходите за администрация допълнително е на гърба на хората, които
работят в икономиката. Същото важи за МВР – имаме най-скъпо струващото МВР в ЕС“, каза още той.
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Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева обясни, че средствата от БВП за средно образование в
бюджетната прогноза до 2022 г. трябва да нараснат от 3,6% на 4,2%. "Трябва да бъде продължена политиката за обхвата
на децата в системата на образованието, но чрез социалната политика на държавата. Трябва да се въведе и един учебник
по предмет за всички училища, защото това ще създаде възможност да имаме единна образователна политика във всички
населени места", каза още Янка Такева .
"Тук сме, за да изкажем нашата категорична подкрепа за Алтернативния бюджет на БСП. Той дава едно начало на бързи
промени, за да достигнем развитието на европейските държави след няколко години". Това каза председателят на
синдикат "Защита" Красимир Митов. Той добави, че за да се увеличат и приходите в бюджета е важно да се реформира
държавният сектор. Митов каза още, че там в момента се назначават хора не поради необходимост, а заради това, че са
свършили добра работа на управляващите по време на изборите. "Няма как да повишим производителността на труда с
кадри отвън, а с квалификация на кадрите, с които разполагаме, с добри условия за работа и нормално заплащане",
коментира Красимир Митов.
"Част от предложените в Алтернативния бюджет на БСП политики са близки до нашите виждания и насоки за бъдещото
развитие на страната", каза Любен Тонев, главен икономист в КНСБ. Той добави, че на първо място е данъчната система и
семейното подоходно облагане, за което отдавна настояват от КНСБ. "Инвестициите също са нещо изключително важно и
нашите разчети за развитието й са много близки до тези в Алтернативния бюджет", добави икономистът. Любен Тонев
каза още, че увеличението на заплатите в публичния сектор е нормално, но то трябва да се извърши по по-справедлив
начин. "Хората на изкуството трябва да получат по-голямо повишение от останалите", заяви той.
Зам.-председателят на БСЧП "Възраждане" Евгени Евгениев обясни, че бюджетът е първо политики и след това цифри.
"Говорейки за алтернатива в политиката, трябва да се откажем от няколко химери, които битуват от години у нас. Една от
тях е, че всеки въпрос може да бъде решен на парче. Това, което предлагате е добра основа за алтернатива в политиките",
каза още Евгениев. Той добави, че няма да можем да се оправим като държава, ако няма рязък скок на доходите от труд.
"Когато говорим за такъв скок, винаги трябва да ги свързваме с производителността на труда и стимули за малките и средни
предприятия", добави представителят на БСЧП.
БНТ
√ БСП организира общественото обсъждане на алтернативния бюджет
Социалистите продължават да настояват за оставката на Валери Симеонов, а след скандала с раздаваните български
паспорти - вече и на оставката на цялото правителство. БСП няма да се регистрират за извънредното парламентарно
заседание, на което Бюджет 2019 влиза на първо четене. Ако бъде събран кворум обаче, ще участват в дебатите. Левицата
организира общественото обсъждане на алтернативния бюджет на БСП.
Корнелия Нинова оцени предлагания от управляващите бюджет като предизборен - за оцеляването на кабинета "Борисов".
Корнелия Нинова - председател на БСП: Бюджет, в който няма заложени дългосрочни политики, реформи - уви има
несправедлива политика за увеличаване на данъците и осигуровките на най-бедните и уязвимите. Изливат се пари в едни
нереформирани системи, а в същото време се увеличават доходите само на една част от българските граждани - имам
предвид администрацията, може би с оглед на гарантиране на гласове.
Според Нинова, алтернативният бюджет на БСП си поставя дългосрочни цели свързани с гарантиран икономически растеж,
намаляване на бедността, промени в данъчната политика с отмяна на плоския данък и борба с проблем номер едно за
България - демографската криза.
БСП предлага подпомагане на работещите млади семейства с еднократна помощ при второ дете от 6 400 лева. Държи на
преизчисляване на пенсиите отпуснати до 2013 г. и предлага намалени ДДС ставки за лекарства и хляб.
На обсъждането синдикатите приветстваха идеята за постепенно въвеждане на семейното подоходно облагане и
прогресивна данъчна система, но имаха и критики.
Работодателите коментираха по-скоро правителствения бюджет.
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Сега сме към края на икономическия цикъл и
по-скоро трябва да се стремим към трупане на резерви и балансиран бюджет. В същото време как може да се постигне
това - вие също сте отбелязали ,че щедро се увеличават заплатите в и без това разхитителната администрация.
Извън форума - Корнелия Нинова заяви, че БСП настоява вече за оставката на цялото правителство заради скандала с
неправомерно раздаваните паспорти, което според нея е нанесло непоправим удар на България.
Корнелия Нинова - председател на БСП: Защото Шенген беше тема, по която работиха всички правителства - това е едно
от най-добрите достижения на ЕС, да се движиш свободно, да работиш, да учиш в Европа. И няма да видим Шенген, с това
което направиха с паспортите ни върнаха десетки години назад.
По думите на Нинова, управляващите са допуснали пробив не само в българската, но и в европейската сигурност.
БТВ
√ От БСП ще бойкотират гласуването на бюджета, поискаха и оставка на кабинета
Столетницата представи свой вариант на бюджета с предложение за второ дете семействата да получават 6400
лв. държавна помощ
От БСП обявиха, че няма да се регистрират при гласуването на предложението на управляващите за трите бюджета – на
държавата, на Здравната каса и на общественото осигуряване.
Бюджетът на ГЕРБ е предизборен, а целта е да оцелее правителството, обявиха социалистите. Затова утре ще бойкотират
управляващите.
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Решението си от опозицията потвърдиха по време на дискусия, в която представиха алтернативна концепция за бюджета
за 2019 година.
Лидерът на Столетницата Корнелия Нинова заяви, че ако управляващите все пак съберат кворум, депутатите от БСП ще
влязат в зала и ще са част от дебатите.
Опозицията отново поиска оставката на правителството, този път заради скандала с Агенцията за българите в чужбина.
„Няма да се регистрираме. Кворумът е задължение на мнозинството – по думите на самия премиер Борисов. Ако те си го
осигурят, ще участваме в дебатите с нашите алтернативни предложения. Но няма нашите гласове да гарантират политика,
която ние отричаме. Затова смятаме, че цялото правителство трябва да си ходи”’, заяви Нинова.
Алтернативният бюджет включва и някои радикални мерки. Например – ДДС върху хляба да падне на 5 процента, а при
второ дете осигуряващите се семейства да получават 6400 лева еднократна помощ.
Корнелия Нинова нарече бюджета – „демографски”.
Работодателите изтъкнаха и плюсове, и минуси на алтернативния бюджет на БСП.
„Ние също смятаме, че много разхитително се увеличават разходите за администрация. Имаме различия по данъчната
политика”, заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Засега от ГЕРБ не коментират заканите за бойкот на бюджета. Утре той ще се гледа от депутатите на извънредно заседание
на парламента.
Bulgaria On Air
√ Бизнесът настоява за орязване на майчинството. Има ли основание?
Спор по темата между директора на АИКБ Добрин Иванов и финансиста Мика Зайкова
Намаляване на майчинството с два месеца и половина през първата година, а не изцяло отпадане на втората година. За
това последно настоява бизнесът. Налага ли се обаче тази промяна?
"Това предложение го лансираме почти всяка година, когато даваме становище по държавния бюджет. Винаги казваме,
че сме против трите дни болнични, които са за сметка на работодателя и дългото майчинство", посочи изпълнителният
директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов.
И подчерта, че отпускът по майчинство у нас е 58 седмиците, което е рекорд в Европейския съюз. По думите му в голяма
част от страните в ЕС майчинството е от 14 до 30 седмици.
"В България е най-дългото по продължителност майчинство и не изпълнява целите, с които е въведено. Ражданията
намаляват между 2 и 6% всяка година", заяви той в предаването "Денят ON AIR".
Финансистът от КТ "Подкрепа" Мика Зайкова не се съгласи с Добрин Иванов и отбеляза, че най-дългото майчинство е в
Португалия. Тя даде пример и с Литва, където по думите ѝ 12 месеца се плащат 100% и майките имат право да останат
вкъщи две години, като за втората година се плащат 70% от работната заплата.
"Да, наистина в България има дълго майчинство, но това е продиктувано и от качеството на живот. Другите страни успяха
да си вдигнат стандарта на живот, но ние сме на дъното. Как това ще стане през 2020 или 2021 година?", коментира Зайкова
пред Bulgaria ON AIR.
"Това ще стане само с повече работа и производителност. Само със социални помощи няма да станем по-богати", отговори
ѝ Добрин Иванов и добави, че само за 2017 г. НОИ е изплатил 372 млн. лева за обезщетения на майките.
Изпълнителният директор на АИКБ посочи още, че адаптацията след дълго майчинство е трудна, а според него майките се
деквалифицират и десоциализират.
Вижте видеото с цялата дискусия.
Dnes.bg
√ Да се ореже ли майчинството, за да има кадри?
Намаляване на майчинството с два месеца и половина през първата година, а не изцяло отпадане на втората година. За
това последно настоява бизнесът. Налага ли се обаче тази промяна?
"Това предложение го лансираме почти всяка година, когато даваме становище по държавния бюджет. Винаги казваме,
че сме против трите дни болнични, които са за сметка на работодателя и дългото майчинство", посочи изпълнителният
директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов.
И подчерта, че отпускът по майчинство у нас е 58 седмици, което е рекорд в Европейския съюз. По думите му в голяма част
от страните в ЕС майчинството е от 14 до 30 седмици.
"В България е най-дългото по продължителност майчинство и не изпълнява целите, с които е въведено. Ражданията
намаляват между 2 и 6% всяка година", заяви той в предаването "Денят ON AIR".
Финансистът от КТ "Подкрепа" Мика Зайкова не се съгласи с Добрин Иванов и отбеляза, че най-дългото майчинство е в
Португалия. Тя даде пример и с Литва, където по думите ѝ 12 месеца се плащат 100% и майките имат право да останат
вкъщи две години, като за втората година се плащат 70% от работната заплата.
"Да, наистина в България има дълго майчинство, но това е продиктувано и от качеството на живот. Другите страни успяха
да си вдигнат стандарта на живот, но ние сме на дъното. Как това ще стане през 2020 или 2021 година?", коментира Зайкова
пред Bulgaria ON AIR.
"Това ще стане само с повече работа и производителност. Само със социални помощи няма да станем по-богати", отговори
ѝ Добрин Иванов и добави, че само за 2017 г. НОИ е изплатил 372 млн. лева за обезщетения на майките.
Изпълнителният директор на АИКБ посочи още, че адаптацията след дълго майчинство е трудна, а според него майките се
деквалифицират и десоциализират.
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Chernomore.bg
√ М. Близнаков: На всеки процент нарастване на производителността имаме 1,5% увеличение на заплатата
„Имаме постоянна политика и възвращаемост на местния персонал“, твърдят от Холдинг Варна
„Имаме много ограничен персонал по трудовоправни отношения от Украйна – каза Милчо Близнаков от Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), изпълнителен директор на "Холдинг Варна" АД на работна среща с
работодатели от региона за търсене и предлагане на труд в България, инициирана от КТ „Подкрепа“. Тези кадри се набират
от области на българската диаспора. Получават заплати, които са конкурентни на нашите. Нашият стремеж е да
поддържаме стабилен персонал и отношения в нашите хотели, независимо, че голяма част от тях са сезонни. Тъй като
нямаме целогодишни приходи в тези хотели, нямаме възможност да осигурим целогодишно заплащане. Поддържаме
обаче контакти с персонала, изпращаме съобщения на хората, които работят за нас – от най-ниските нива, до ръководните
позиции“. Холдингът има постоянна политика и възвращаемост на персонала.
„Проблемите възникнаха през 2014 г., сподели още Милчо Близнаков. Ние живяхме затворени много дълго време. Имаше
изходни визи и за да излезеш в чужбина, трябваше да получиш разрешение. Младите хора днес искат да видят какво е
навън, да учат да поработят, да сравнят заплащането. Това е един естествен процес, който няма как да бъде спрян. Ние
прибягваме към работници от Украйна в последния момент, ако има недостиг на наши кадри. Стремим се да поддържаме
отношения с наши работници. Заплатите в частния сектор растат. От 2011 до 2016 г. има нарастване на средната работна
заплата със 146%. Нараства и БВП на човек от населението. На всеки процент нарастване на производителността имаме
1,5% увеличение на заплатата. Растежът неминуемо ще доведе до нов ценови натиск" – каза още Милчо Близнаков.
По време на срещата във Варна синдикалисти и работодатели дискутират защо се е стигнало до криза със сезонните
работници, което е голям проблем за Черноморския регион. Този проблем в момента се пренася в зимните курорти.
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Investor.bg
√ САЩ и България си стиснаха ръцете за падане на визовите откази под 3%
Захариева и Помпейо са обсъдили сключването на спогодба за социална защита, както и признаването на трудовия
стаж на 400 хил. българи
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и държавният секретар на САЩ Майк Помпейо
обсъдиха позитивното развитие в отношенията между двете страни и препотвърдиха техния стратегическия характер,
съобщиха от Министерството на външните работи.
Отпадането на американските визи за българските граждани е била една от темите, по които е постигнат напредък.
За да се стигне до безвизов режим на пътуване до САЩ, отказите за издаване на визи на българи трябва да спаднат до 3%,
обясни Захариева. През последната година те са намалели, но все още са около 14%.
„Майк Помпейо пое ангажимент да работим за това да падне процентът на откази под 3%. Нашата работа пък е да
увеличим информираността на българските граждани, които подават документи за визи”, посочи външният ни министър.
Българският вицепремиер постави и въпроса за сключване на спогодба за социална защита. "САЩ имат социална спогодба
с редица европейски страни, но не и с България", припомни тя. "Подобна спогодба ще помогне много на живеещите в САЩ
400 хил. българи. Работим последователно по въпроса и сме облекчили доста процедурите, но сега потвърдихме
желанието на България да бъде включена в списъка със страни, с които да се преговаря приоритетно по сключването на
спогодба", посочи Захариева.
По думите ѝ срещата е била отлична възможност да се препотвърди стратегическото партньорство между двете държави,
както и отличните контакти.
Тя сподели получената от държавния секретар Помпейо висока оценка за първото българско председателство на Съвета
на ЕС.
"Получих благодарности и поздравления за подкрепата на България към нашите съседи и приятели от Западните Балкани.
Изразих убеждението ни, че мястото на онези страни от региона, които го искат, е в НАТО и ЕС. Имаме сходни виждания
със САЩ по този въпрос", каза Захариева пред журналисти след срещата, цитирана от БТА.
Събеседниците обсъдиха също стратегическото партньорство в областта на отбраната и плановете за модернизация на
българските въоръжени сили.
Сред темите бяха усилията на България за диверсификация на източниците и трасетата на енергийни доставки. "Говорихме
за интерконектора с Гърция и за терминала за втечнен природен газ до Александруполис, както и за усилията ни по
изграждане на газовия хъб "Балкан", който ще доведе до конкуренция на доставките по отношение на маршрутите и
източниците на доставка на природен газ", посочи министърът.
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Двамата обсъдиха също Близкоизточния мирен процес. "Съгласихме се, че ситуацията в региона на Близкия изток е
напрегната и е необходимо да бъде намерено решение на израелско-палестинския конфликт, за което САЩ ще представят
своя план до края на годината, както ме увери Майк Помпейо", каза Захариева.
По време на посещението си тя се срещна и с представители на българската общност в столицата Вашингтон.
Предстоят й разговори със съветника на президента на САЩ по въпросите на националната сигурност и член на неговия
кабинет Джон Болтън, с изпълнителния вицепрезидент на Международния републикански институт Джуди Ван Рест и с
регионалния директор за Централна и Източна Европа в Националния демократически институт Робърт Бенджамин.
√ Държавното управление намали дълговете си с 402,5 млн. евро
Ръстът на външния дълг в края на август се дължи на вътрешнофирмените, банковите и на заемите на „Други
сектори“
Нарастването на брутния външен дълг се дължеше на вътрешнофирмените кредити, на заемите на „другите сектори“ и на
банковите кредити (общо 944,9 млн. евро), т.е. на частния дълг, докато “Държавното управление” противодействаше на
тази тенденция, намалявайки своята задлъжнялост с 402,5 млн. евро.
Това коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк (България) Емил Калчев, който в месечния си обзор, се
позова на данните, налични към края на октомври.
“По данни на БНБ брутният външен дълг нарасна до 33,8 млрд. евро, което е с 542,4 млн. евро повече от август 2017 г.,
отчете той. – В неговата структура към август 2018 г. вътрешнофирмените заеми заемаха най-голям относителен дял от
37,7%, който се разшири незначително с 0,2 пр.п. в сравнение с август миналата година."
Кредитите на „Други сектори“ към 31 август бяха 31,9% от брутния външен дълг, което беше с 0,4 пр.п. повече от дела им
година назад.
Емил Калчев изчисли, че „Държавното управление” заема трета позиция с дял от 16,7%, който обаче се свива с 1,5 пр.п. на
годишна база.
Кредитите на банковия сектор са на четвърто място в структурата на брутния външен дълг, нараствайки с 0,9 пр.п. за година
до 13,7%.
Анализаторът отбеляза, че държавният бюджет отново отчита излишък от 2,4 млрд. лв., или с 236,7 млн. лв. повече от
август 2017 г.
Приходите и помощите, събрани от държавата за осемте месеца на годината, възлизат на близо 26 млрд. лв. (11,6%
годишен ръст), а разходите (в т.ч. вноската в бюджета на ЕС) - на 22,9 млрд. лв. (отново 11,6% ръст).
„Увеличението на приходите беше съвкупен резултат от 8,3 пр.п. принос на данъчните постъпления, 2,3 пр.п. принос на
неданъчните и 1,3 пр.п. принос на помощите, вследствие на по-добро усвояване на европейски фондове, което обаче като
обем остава не особено значително на фона на общите държавни приходи“, посочи Емил Калчев.
News.bg
√ Ще събере ли парламентът кворум за бюджета на НЗОК и ДОО?
Депутатите днес заседават извънредно по бюджета за Националаната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Държавното
обществено осигуряване (ДОО) за 2019 година.
Извънредното заседание е насрочено за 13 часа. Проектите за бюджет 2019 г. за НЗОК и ДОО ще се гледат на първо четене.
В дневния ред на парламента е включено и представяне на докладите по Законопроекта за държавния бюджет за
догодина.
Преди да започнат дебатите и да се пристъпи към гласуване на първо четене в пленарна зала трябва обаче да се събере
кворум от минимум 121 народни представители.
Припомняме и че последното заседание на парламента, което беше в петък, 2 ноември, се провали заради неуспех при
три поредни опита за събиране на кворум.
След проваленото заседание обаче депутатът от ГЕРБ Данаил Кирилов увери, че за днешното заседание на парламента
няма да има отсъстващи депутати от ГЕРБ и заседание ще има.
Dnevnik.bg
√ Бюджетът - първи сериозен тест дали управляващите могат да удържат парламента
След седмица на демонстративни откази на опозицията да участва в заседания на парламента, днес управляващото
мнозинство се изправя пред задачата да осигури кворум от 121 депутати, за да започне обсъждането на един от найважните закони в държавата - държавния бюджет за следващата година.
В програмата на насроченото за 13 ч. извънредно заседание на депутатите влизат първо четене бюджетите на
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Държавното обществено осигуряване и на държавата, а осигуряването
на кворума се очертава да зависи от водената от Веселин Марешки парламентарна група на "Воля".
В петък едва 115 народни представители се регистрираха при третия опит за събиране на необходимия минимум народни
представители и в крайна сметка пленарното заседание не се състоя. Миналата седмица БСП обяви, че няма да участва в
регистрацията, с която започва работният ден на парламента, докато вицепремиерът Валери Симеонов не подаде оставка.
ДПС също искат отстраняването му, но решава дали да се включват в работата на Народното събрание ден за ден. Вчера
депутатът от партията Йордан Цонев декларира, че при обсъждането на бюджета ще се разчита на управляващите да
съберат кворум при регистрацията, а ако това стане, депутатите от движението влязат в залата, за да участват в дебатите.
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ГЕРБ има 95 места в парламента, а коалиционните им партньори "Обединени патриоти" - 27. Това прави крехко мнозинство
от 122 места, което изчезва, ако само двама депутати от управляващата коалиция отсъстват.
Управляващите разчитат на независимия депутат Спас Панчев, който напусна парламентарната група на БСП и миналата
седмица спаси едното заседание. Другият независим - Ангел Исаев, който беше част от ДПС, също понякога гласува с
управляващите. Така при пълна мобилизация управляващата коалиция може да разчита на 124 гласа. В същото време
обаче ГЕРБ имат поне един болен депутат, който почти сигурно няма да присъства на заседанието.
В неделя лидерът на "Воля" Веселин Марешки даде ултиматум, в който също поиска оставките на вицепремиерите
Красимир Каракачанов и Валери Симеонов и заплаши, че в противен случай депутатите му няма да се регистрират за
заседания. Срокът за изпълнение на заканата обаче е до края на седмицата, така че се очаква във вторник 12-те
представители на "Воля" да са в залата.
Според източници на "Дневник" в ГЕРБ разчитат на Марешки да съдейства за гарантиране на кворума, тъй като имал
интерес правителството и парламентът да изкарат пълен мандат, тъй като на предстоящите евроизбори "Воля" се надявала
да отнеме част от гласовете на управляващите "Обединени патриоти". Други източници допуснаха, че има връзка между
ултиматума на Марешки и факта, че от миналата година депутатът е без имунитет по искане на главния прокурор Сотир
Цацаров заради дело за нанасяне на телесна повреда и изнудване във Варна.
ГЕРБ и "Обединени патриоти" вече декларираха, че успеят да съберат нужния брой депутати. В неделя пред "Нова
телевизия" председателят на групата на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че управляващата партия ще ограничи
командировките и излизането в болнични, за да осигури кворума. "Имаме достатъчно народни представители, явно трябва
да спрем всички командировки и делегации", коментира пред "Дневник" и секретарят на парламентарната група на
"Обединени патриоти" Юлиан Ангелов.
√ Защо междинните избори в САЩ засягат Европа
В САЩ днес се провеждат междинни избори, смятани за тест за управлението на президента Доналд Тръмп. И в Щатите, и
в Европа има засилен фокус върху това дали демократите ще спечелят контрол в Конгреса, а какъв е всъщност залогът за
Европа?
Според анализатора от Европейския съвет за външна политика Джереми Шапиро за съжаление междинните избори ще
разкрият твърде малко за това, което наистина искаме да знаем – дали Тръмп ще спечели втори мандат. Те обаче ще ни
подскажат нещо повече за външната политика на администрацията на Тръмп през следващите две години. Накратко,
междинните избори или ще отприщят Тръмп, или ще го оставят неуравновесен.
Да си представим 2020 г.
Целият свят отчаяно се интересува дали изненадващата победа на Доналд Тръмп на президентските избори е била просто
отклонение – момент на лудост в американската политика, или представлява постоянно изместване към по-националистки
настроени и изолирани САЩ.
Европейците, които гледат на Тръмп като на аномалия, искат да изчакат той да си замине и разчитат на т.нар. възрастни в
стаята, неговите по-трезво мислещи съветници, да овладяват най-лошите му импулси. Тези, които смятат Тръмп за
симптом на по-дълбока промяна в американската политика, са на мнение, че сега Европа трябва да се настрои към идеята
за една Америка, която няма още дълго време да се ангажира с трансатлантическия съюз.
Ако републиканците запазят контрола си в Конгреса, това ще е доказателство на идеята, че САЩ неизбежно се отклоняват
от интернационалистките ценности, които дълго време бяха в основата на тесните им отношения с държавите в Европа.
Ако обаче демократите спечелят дори в една от камарите на Конгреса, европейците ще продължат да чакат моментът на
Тръмп да отмине.
Всеки от тези изводи обаче всъщност би бил погрешен, защото междинните избори не дават прогноза за президентския
вот - електоратът е не просто по-малък, но и има различни характеристики. Например гласоподавателите на междинните
избори са по-ангажирани и по-информирани от по-широкия електорат. Освен това междинните избори не са добър сигнал
за вота през 2020 г., защото много неща може да се случат за две години.
И все пак, макар изборите да не дават отговор на големите въпроси за американските съюзи, те ще имат значение за
Европа чрез вероятния им ефект върху външната политика на САЩ.
Отприщване
Ако републиканците запазят контрола в Конгреса, Тръмп вероятно ще интерпретира победата като потвърждение на
личната си популярност и подход в управлението. Това може да го накара да отдава още по-малко значение на водещите
медии, на съветниците си и на диктата на реалността.
Във външната политика Тръмп може все повече да изолира "възрастните в стаята" и да се върне към ключовите
външнополитически идеи от кампанията си – изкореняване на американския търговски дефицит и дистанциране на
страната от традиционните съюзници. За Европа това вероятно ще значи ново възпламеняване на битката с наказателните
мита на САЩ и обръщане на тенденцията към растящо американско военно присъствие в Източна Европа и в Афганистан.
Разбалансиране
Ако обаче републиканците изгубят контрола в Конгреса, Тръмп ще бъде и по-ограничен, и по-разгневен и дори
неуравновесен. Като много свои предшественици той вероятно ще гледа на външните военни авантюри като на
политически възможности.
Проучвания показват, че разделеното управление в САЩ, особено когато Камарата на представителите, но не и Сенатът, е
в ръцете на опозицията, се свързва със засилена вероятност президентът да използва сила в чужбина. Това обикновено
значи не голяма война, а по-скоро малка дискретна интервенция с шанс за бърза победа. Политически успешната инвазия
на Роналд Рейгън в Гренада през 1983 г. дава пример за този тип операции.
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Bloomberg TV
√ България ще купи нов суперкомпютър до 2021 г.
Член-кореспондентът д.м.н. Светозар Маргенов от Института по информационни и комуникационни технологии към
БАН, Бизнес старт, 05.11.2018
България ще купи нов суперкомпютър до 2021 г. Целта е да се развива човешкият потенциал на хората, които ще могат да
ползват ефективно новия високопроизводителен европейски суперкомпютър. Това каза член-кореспондентът д.м.н.
Светозар Маргенов от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН в предаването "Бизнес старт"
с водещ Христо Николов.
„Срокът е определен спрямо очакванията за продължителността на живота на настоящия суперкомпютър. Инвестицията е
добре планирана“.
Вярвам, че след 3 години на базата на по-високите технологични възможности е вероятно да се постигне по-висока
производителност, отбеляза той.
6 технологични български компании изразяват готовност да сътрудничат и да ползват ресурсите на суперкомпютъра.
Маргенов коментира намеренията на фирмите.
"Тези компании са наши асоциирани индустриални партньори. С много от тях имаме дългогодишно партньорство".
√ Настроенията в Европа преди изборите за ЕП
Андрей Ковачев, евродепутат, Светът е бизнес, 26.10.2018
В много страни в Европа набира сила популизмът и влиянието на т.нар. дезинформационни кампании. Това влияе върху
настроенията на голяма част от гражданите, играе се със страховете за тяхната физическа и социална сигурност. Това каза
Андрей Ковачев, евродепутат, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков.
"Положителни са резултатите от последното проучване на Евробарометър, които показват, че във всички страни членки на
Европейския съюз (ЕС) голяма част от гражданите усещат ползите от икономическата общност".
Той определи референдума за излизане на Великобритания като безумен експеримент.
“Британските граждани все повече осъзнават, че няма да има положителен ефект за страната след Brexit”.
Очаквам след изборите за Европейски парламент (ЕП) Европейската народна партия (ЕНП) да продължи да има най-голямо
представителство. Целта на ЕНП е да убеди мнозинството от гласоподавателите, че предлага ясни политики в интерес на
физическата и социалната сигурност на гражданите, коментира евродепутатът.
"От ЕНП смятаме, че трябва да се окаже помощ на страните от Африка и да се подобрят условията на живот там, за да може
голяма част от гражданите там да останат по родните си места".
Една от най-важните теми на предстоящите избори ще е тази за миграцията. Темата се използва за набиране на
политически дивиденти от много играчи в различни страни членки, като често се злоупотребява с нея, заяви Ковачев.
"Няма как да мислим, че може да има сигурност, ако в близост до Европа има хуманитарни катастрофи".
В.Банкерь
√ ЕС отпуска 120 млн. евро за безплатен интернет в градовете
До 2020 г. ще бъдат предоставени 120 млн. евро на 8000 общини в Европейския съюз по линия на инициативата за
безплатен безжичен интернет - WIFI4EU, съобщиха от Европейската комисия.
Първият отворен конкурс ще започне на 7 ноември. Подаването на заявления за кандидатстване ще бъде отворено до 9
ноември, като за улеснение на кандидатстващите то се провежда само онлайн.
Всяка община може да получи финансиране от 15 000 евро с един ваучер. При първия подбор 2800 общини ще получат
ваучер за WiFi4EU, като за всяка държава-членка на ЕС са отделени поне по 15 ваучера
Така градските управи ще могат да създадат Wi-Fi горещи точки в обществени пространства, включително кметства,
библиотеки, музеи, паркове или площади.
През следващите две години ще бъдат стартирани три нови подбора за WiFi4EU, приблизително един на всеки 6 месеца.
Финансираните от WiFi4EU мрежи ще бъдат безплатни, без реклама и без събиране на лични данни.
Финансирането ще бъде осигурено за мрежи, които не дублират съществуващи безплатни частни или обществени оферти
със сходно качество.
В. Монитор
√ Пуснаха поръчка за проектиране на ремонтите на 117 км в Бургаско
Приемат оферти до 6 декември
Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за изработването на технически проекти при основния
ремонт на над 117 километра републикански пътища в област Бургас. Въз основа на проектите, които ще бъдат направени,
след това ще се рехабилитират 59 км от пътя Царево - Малко Търново, близо 25 км от пътя Босна - Визица, около 22 км от
пътя Росен - Веселие - Ясна поляна и близо 12 км от пътя Ново Паничарево - Ясна поляна. Общата индикативна стойност
на поръчката е 1 345 000 лв. без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ.
Обществената поръчка е в 4 обособени позиции:
Обособена позиция №1: път ІI-99 Царево - Малко Търново от км 58+000 до км 117+000, обща дължина 59 км.
Индикативната стойност е 710 хил. лв. без ДДС;
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Обособена позиция №2: път ІIІ-907 (Маринка - Звездец)-Визица-(Царево - М. Търново) от км 0+000 до км 24+781, обща
дължина 24,781 км. Индикативната стойност е 295 хил. лева без ДДС;
Обособена позиция №3: път III-992 Росен - Веселие - Ясна поляна от км 0+000 до км 21+676, обща дължина 21,676 км.
Индикативната стойност е 220 хил. лева без ДДС
Обособена позиция №4: път ІІІ-9009 Ново Паничарево - Ясна поляна от км 0+000 до км 11+885, обща дължина 11,885 км.
Индикативната стойност е 120 хил. лева без ДДС.
Бъдещите изпълнители ще извършат инженерно-геоложки проучвания и геодезически замервания, конструктивно
обследване на съоръженията и ще изготвят технически проекти за основен ремонт на пътните отсечки. С изработените
проекти ще бъдат уточнени необходимите ремонтни дейности и тяхната индикативна стойност.
Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 часа на 6 декември.
Economy.bg
√ КЗК започва проучване на пазарите на производство и реализация на бензин
След получен сигнал и серия публикации в медиите за повсеместно увеличаване на цената на автомобилните горива,
Комисията за защита на конкуренцията започва секторен анализ на пазарите на производство и реализация на бензин и
дизелово гориво в Република България.
В Комисия за защита на конкуренцията е постъпил сигнал по електронна поща относно наблюдавана разлика в цените на
горивата на бензиностанциите в гр. Велико Търново и останалата част на страната. В сигнала се посочва, че цената на
горивото на бензиностанция в гр. Велико Търново е съществено по-висока от тази на другите бензиностанции от същата
верига в останалата част на страната. Допълва се, че разликата се равнява на около 10 лв. на пълен резервоар. Към сигнала
като доказателство е приложен снимков материал от местната преса на ценовите табла на конкретна верига
бензиностанции, от който е видно, че на едната бензиностанция във Велико Търново цената на дизеловото гориво за литър
e 2,27 лв. и на бензин Super 95 e 2,28 лв., а на другата цената за литър дизелово гориво е 2,42 лв., а за бензин Super 95 е
2,40 лв/л.
При проучване на съдържанието на голяма част от съобщенията в медиите КЗК установява, че увеличението се наблюдава
в градовете Пазарджик, Пловдив, Хасково, Бургас и в част от градовете в Северна и Северозападна България - Враца, Видин,
Монтана, Велико Търново и др. Общото твърдение е, че цените на горивата в последния месец са поскъпнали съществено.
Посочва се, че най-масовият бензин А95 е поскъпнал с около 11 стотинки, а дизелът с около 13 стотинки, само за месец,
като повишаването на цените от началото на годината е още по-осезаемо. Редица изявления в медиите сочат, че към
настоящия момент най-скъпи са горивата в най-бедния район на страната – Северозападния - в областите Враца, Видин и
Монтана. Твърди се, че средната цена за литър бензин А-95 в Монтана е 2.42 лева, а дизелът по 2.47 лева. Най-евтино е в
област Хасково, където литър дизел се продава на цена от 2.37 лева, а бензин А-95 на цена от 2.34 лева. Следват областите
Добрич и Пловдив, където е по-скъпо с около стотинка. В заключение се посочва, че съществуват големи различия в цените
на бензиностанции от една и съща верига в отделните региони и дори в зависимост от разположението на обекта - на
магистрала, на главен път или в малко населено място.
На следващо място, в голяма част от статиите се коментира, че бензиностанциите в някои градове в България продават
гориво на цени, които са доста по-високи от средноевропейските, което също така не кореспондира и с тенденциите на
чувствително понижение в цените на петрола на международните пазари, което се наблюдава в последно време.
В дългогодишната практика на Комисията, и най-вече в периода 2009-2017 г., многократно е анализирано развитието на
конкурентната среда в сектора на автомобилните горива, като са разгледани множество аспекти на пазарите на
производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово моторно гориво в страната. Така например с Решение №
746/23.07.2009 г. КЗК е изследвала пазарите на търговия на дребно с горива и на производство на петролни продукти, в
периода 2005 г. - 2008 г., за евентуална съгласувана практика и/или забранено споразумение между основните вериги
бензиностанции в страната, както и за евентуална злоупотреба с господстващо положение от страна на единствения
производител на горива в Република България, но не е установила забранени от ЗЗК практики.
С Решение № 1059/27.07.2011 г. Комисията е приела Секторен анализ на пазарите на производство и реализация на бензин
и дизелово гориво в страната, в периода 2009 г. – 2011 г., като в резултат на заключенията в него е образувала две
производства по собствена инициатива за установяване на нарушение по чл. 15 от ЗЗК и по чл. 101 от ДФЕС и чл. 21 от ЗЗК
и по чл. 102 от ДФЕС. В хода на проучването, Комисията е установила координирано ценово поведение между някои от
участниците на пазара на реализация на едро на бензин А-95Н и дизелово гориво и е предявила твърдения за извършено
нарушение на чл. 15 от ЗЗК и чл. 101 от ДФЕС на ответните дружества. Същите са предложили, и Комисията е одобрила,
конкретни задължения, с които ответните страни да преустановят описаното поведение. През 2013г. КЗК е извършила
проверка и е установила, че поетите от посочените дружества задължения се спазват. По отношение на образуваното
производство по чл. 21 от ЗЗК и по чл. 102 от ДФЕС, КЗК е установила, че „Лукойл България“ ЕООД е с господстващо
положение на пазара на реализация на едро на бензин и дизел в национален мащаб, но не е установила нарушения на
ЗЗК.
През 2015г., Комисията по собствена инициатива отново е образувала производство за извършване на Секторен анализ на
пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво, обхващащ периода от 01.01.2012г. - 30.06.2015 г.,
във връзка с наблюдаваното динамично развитие на конкурентната среда в сектора на автомобилните горива и
наблюдаваните от края на 2014г. тенденции на чувствително понижение в цените на петрола на международните пазари.
В резултат на заключенията в секторния анализ, Комисията е информирала компетентните държавни органи за
необходимостта от предприемане на мерки за подобряване на конкурентната среда в сектора и е образувала
производства за установяване на нарушения по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК. В хода на проучването, Комисията е предявила
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твърдения за извършено нарушение на чл. 15 от ЗЗК и чл. 101 от ДФЕС на ответните дружества. Страните са предложили
конкретни задължения, с които да преустановят описаното поведение. В тази връзка с Решение № 318/28.03.2017 г.
Комисията е одобрила поети от „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД,
„НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД задължения за приемане на вътрешни процедури, с цел възстановяване на
конкуренцията на определените за целите на производството пазари. Задълженията са поети, за да се препятства
възможността от възникване на евентуални антиконкурентни проблеми, свързани с прозрачността и възможността за
координиране на пазарното поведение на ответните страни и другите участници на пазара, посочват от КЗК.
БНT
√ Кралев: Започват консултации за обща кандидатура за домакинство на Мондиал 2030
Започват консултации между четиримата министри на спорта на България, Гърция, Румъния и Сърбия относно идеята за
обща кандидатура за домакинство на футболния Мондиал през 2030 г. Това обяви в Сутрешния блок на БНТ спортният
министър Красен Кралев.
Красен Кралев - министър на младежта и спорта: Има дълъг път да се извърви. Сега започваме консултации между
спортните министри на четирите държави да направим анализ на ситуацията, да видим как ще подготвим кандидатурата.
Има доста път да се извърви докато тази кандидатура стане факт. Ясно е, че има вече много сериозни противници или
опоненти, с които ще трябва да се преборим за кандидатурата през 2030 г. Решението ще бъде взето през 2024 г. - т.е. 6
години по-рано. Така, че имаме достатъчно време да се подготвим.
Според Красен Кралев, най-важно е, че обща кандидатура е "политически знак от страна на балканските държави, че ще
работят съвместно и ще отстояват заедно политическите си и икономически интереси".
Красен Кралев - министър на младежта и спорта: Вторият позитивен момент е, че ще си оправим спортната
инфраструктура, касаеща футбола и стадионите. На всяка държава ще се паднат 2-3 стадиона, които трябва да бъдат с
капацитет минимум 40 хиляди зрители, за да могат да се посрещнат срещи от груповата фаза.
√ Криза за шофьори в градския транспорт във Варна
Общинският превозвач има нужда от повече от 30 водачи, за да обслужва нормално всички линии в града. От дружеството
обявиха, че ще поемат обучението на желаещите да станат зад волана на автобусите и тролеите от масовия транспорт.
Кандидатите обаче се броят на пръстите на едната ръка.
Наш екип проследи как започва работният ден на един шофьор на автобус от градския транспорт във Варна. Какви са
трудностите, пред които се изправят водачите всеки ден по време на смяната си, достатъчно ли е заплащането и други
интересни подробности?
60-годишният Добри Добрев е сред най-опитните шофьори сред редиците на градския транспорт във Варна. От 17 години
превозва пътници. Работният му ден започва със задължителната проба за алкохол и с приемането на пътния лист за
курсовете, които му предстоят.
Добри Добрев, шофьор на автобус от градския транспорт във Варна: Работният ден започва съвсем нормално. Всеки
идва с някакво настроение. Трябва с усмивка да започваме началните курсове.
Опитният шофьор има свое обяснение защо няма достатъчно желаещи да управляват автобус на градския транспорт.
Добри Добрев, шофьор на автобус от градския транспорт във Варна: Заплащането е много слабо. Сумата е около 1000 лева.
Това е за шофьор, за водач на масов градски транспорт. Не може да се издържа семейство. Някои се принуждават да
работят и на други места. Не се ли увеличат заплатите по някакъв начин, няма да има шофьори, ще има текучество. От
година на година, даже от месец на месец, трафикът става все по-голям. Отделно тези ремонти също затрудняват
изпълнението на курсовете. Движим се със закъснение.
Добрев е намерил решение за себе си, когато му се налага да шофира в огромни задръствания.
Добри Добрев, шофьор на автобус от градския транспорт във Варна: В задръстванията със спокойствие. Пълно
спокойствие. Не може да има нерви, защото с нерви не става. Надяваме се на етиката и толерантността на останалите
участници в движението. Да не вземат буслентите, да не вземат спирките, те пречат. А ние кого возим? Ние возим техни
близки, роднини, приятели, наши.
Големи проблеми за колите на градския транспорт създават и шофьори, които паркират или спират за престой на
автобусните спирки. Така в автобусите много трудно могат да се качат майки с колички и хора с увреждания.
Добри Добрев, шофьор на автобус от градския транспорт във Варна: Не можем да спрем до бордюра. Това изнервя
хората, напрежението е огромно и затова напускат хората. Най-вече заради това напрежение. Отделно пътниците
негодуват и си го изкарват на водача, разбира се. Той трябва да има железни нерви, за да издържи.
За да се справят с кризата за шофьори, от дружеството са готови да платят обучението на новите водачи. За момента
желаещите са малко.
Заради мащабните ремонти, които се извършват на територията на район “Аспарухово”, хората от квартала и няколко
местности всеки ден търпят неудобства. Придвижването им с градския транспорт до центъра на Варна и в обратната посока
се оказва истинско предизвикателство.
От месеци две от най-използваните тролейбусни линии не обслужват всички спирки от курса си заради липса на
захранване. Причината е ремонтът на един от главните булеварди в “Аспарухово”. Превозвачът оставя пътниците на
първата спирка след Аспаруховия мост в посока центъра на квартала, а от там те се прекачват на друг автобус, който
обикновено е препълнен. Това подлага на изпитание нервите на хората.
Много е трудно, но за да стане нещо трябва да изтърпим тези неволи.
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За някои хора наистина е по-тежко, особено по-възрастните. С много блъскане. Понеже ходя на работа, никой няма да ми
каже - „Да, заради ремонтите няма проблем да закъснееш“. И просто всички се бутахме в автобуса и това беше.
Неудобствата за хората се увеличат в пиковите часове, когато автобусите се движат с големи закъснения.
Проблемът е и в задръстванията, и на моменти, в такива пикови моменти наистина е много трудно придвижването, бавно,
неудобно, неприятно бих казала понякога, автобусите са препълнени.
Друг проблем за хората е, че чакат превозните средства от градския транспорт насред нищото.
Няма нито спирка, няма шапрон. Утре като завалят дъждовете, нещата ще са по-лоши.
Тогава с таксита. Никой не е помислил за нещата, както трябва да са по принцип.
Някои от хората смятат, че не е на лице транспортен хаос в “Аспарухово” и градският транспорт е редовен.
Организираха се нещата. Шофьорите са по-възпитани, като пресичаме нямаме проблем, спират. На този разровения път,
дано стане по-бързичко, но тъй като гледам петима човека - единият работи, другите гледат.
За момента не могат да бъдат пуснати повече автобуси по линиите и заради липсата на шофьори. Проблемите за
аспаруховци с транспорта ще продължат и през следващите месеци, защото ремонтът едва ли ще приключи до края на
годината.
√ Комисия на ЕП призова България и Румъния да бъдат приети в Шенген най-скоро
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент призова за възможно найбързото приемане в Шенген на България и Румъния, съобщи пресслужбата на ЕП.
Евродепутатите от комисията призовават за пълно приемане на двете държави - със сухопътните, морските и въздушните
граници. Те допълват, че осъществяваните сега гранични проверки при пътуване от и до Шенгенското пространство имат
отрицателно икономическо въздействие.
Призивът е отправен към Съвета на ЕС, като се отбелязва, че постепенното отпадане на проверките - първо на морските и
въздушните, а след това и на сухопътните граници - би довело до отрицателни последици. Допълва се, че от досегашното
положение губят не само двете държави, но и ЕС. Парламентарната комисия добавя, че разширяването на Шенген не
следва да бъде обвързвано с недостатъци в областите на убежището и миграцията.
Предвижда се през декември ЕП да гласува доклад, в който се съдържа отправеният призив. От 2011 г. насам
евродепутатите неколкократно приемаха необвързващи решения в подкрепа на приемането на България и Румъния в
зоната без гранични проверки.
БНР
√ БНБ определи десет банки като други системно значими институции (ДСЗИ)
На проведено на 4-ти октомври 2018-а година заседание Управителният съвет на БНБ определи като други системно
значими институции (ДСЗИ) десет банки съгласно критериите на общоевропейската методика, изложена в Насоките на
Европейския банков орган.
УС на БНБ определи ниво на буфер за тези ДСЗИ на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата
стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет
за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.
Разделът за капиталовите буфери на интернет страницата на БНБ е актуализиран съгласно взетото решение.
Според анализатори увеличаването на съществуващите буфери няма да изисква от цитираните десет банкови институции
да наберат допълнителен капитал.
Трябва да се има предвид, че банките в България, 70% от които са собственост на водещи кредитори от Европейския съюз,
вече са добре капитализирани. Техният среден коефициент на основен капитал от първи ред беше на ниво от 19,3% през
юни, което е значително над общите капиталови изисквания от 10%, показват данните на БНБ.
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Агенция Ройтерс напомня, че Европейската централна банка (ЕЦБ) се противопостави на ускоряване на присъединяването
на България към еврозоната, като заяви, че се изисква българските банки да бъдат подложени на по-строг надзор преди
страната да се присъедини към единния валутен блок на ЕС.
След компромисно решение, властите в София се съгласиха страната да се присъедини първо към единния банков съюз,
което ще позволи на ЕЦБ да осъществява надзор над най-големите български кредитори, като това ще добави около една
година към процеса по присъединяване.
Според плановете на БНБ, четири от най-големите кредитори в страната в лицето на УниКредит Булбанк АД, Обединена
българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД и Банка ДСК ЕАД ще трябва да приемат допълнителни буфери от
0,75%, считано от 1-ви януари догодина и да ги увеличат до 1,00% от началото на 2020-а година.
Други четири (виж таблицата) ще трябва да имат допълнителни капиталови буфери от 0,5% към началото на 2019-а година,
след което да ги увеличат до 0,75% през януари 2020-а, докато две банкови институции в лицето на Българска банка за
развитие АД и Банка Пиреос България АД ще трябва да добавят капиталови буфери в размер на 0,25% към 1-ви януари
догодина и ще трябва да го увеличат до 0,5% към 1-ви януари 2020-а година.
Българските власти поеха редица ангажименти, включително сътрудничество с ЕЦБ, така че през юли догодина страната
да може да се присъедини както към европейския банков съюз, така и към ERM-2 - двугодишния задължителен
предшестващ механизъм за присъединяване към еврото, известен като "чакалнята" за еврозоната.
Очаква се ЕЦБ да извърши преглед на състоянието на активите и стрес-тестове на десетте системни български банки, преди
да даде знак за възможното присъединяване към еврозоната. Този процес може да отнеме една година, но вероятно и
по-дълго време в зависимост от напредъка на България.
√ България рекламира туризма си на престижно изложение в Лондон
В Лондон бе открито традиционното Световно туристическо изложение. На българския щанд освен министерството на
туризма са представени още 23 туроператора, общини и организации.
Министърът на туризма Николина Ангелкова откри българския щанд в присъствието на посланик Константин Димитров.
За трета поредна година България отчита рекордни данни за посетили страната туристи и приходи в сектора. За първите
девет месеца България е посетена от близо 8 милиона туристи.
Акцент на тазгодишното изложение е поставен върху зимния туризъм, балнео- и Спа туризма, и не на последно място на
културния туризъм. Пловдив догодина ще бъде Европейска столица на културата.
„След повече от 4 години подготовка Пловдив е подготвил една много интересна програма с много интересни фестивали,
с които ще привлече много туристи не само от чужбина, но и от България“, заяви Радост Иванова, зам.-директор търговска
дейност и маркетинг към Фондация „Пловдив 2019“. „Всъщност, една голяма част от големите фестивали в Пловдив вече
тази година се случиха за втори, а някои за трети път“, добави тя.
След голямото събитие при откриването на 11, 12 и 13 януари следват големите фестивали като „Опера оупън фестивал“,
фестивала „Хилс ъф рок“ и джаз-фестивала. Защо е важен за туризма такъв голям форум като Световното туристическо
изложение в Лондон.
„Да бъдеш част от Световното туристическо изложение в Лондон означава да си свериш часовника, да видиш накъде се
движат тенденциите, ние да бъдем част от тях. Всичко е свързано и е много важно ние да бъдем в крак със световния
пазар“, посочи Радост Иванова.
Световното търговско изложение в Лондон е най-голямото в света изложение за професионална публика в сферата на
туристическата индустрия. На форума в Лондон са над 5000 изложители от цял свят, акредитирани са повече от 3000 медии.
√ Еврогрупата притиска Италия да преработи проектобюджета си
Министрите на финансите от еврозоната призоваха късно в понеделник Италия да промени проектобюджета си за 2019
година преди дадения от Еврокомисията краен срок - през идната седмица.
Предложеният на 23 октомври бюджет от популисткото правителство на Италия предвижда 0,8 на сто увеличение на
структурния дефицит, вместо намаление с 0,6 на сто.
„На карта е заложено бъдещето на единната ни валута“, заяви френският финансов министър Брюно льо Мер.
Министрите на финансите от еврозоната са приели оценката на Европейската комисия за проектобюджета на Италия за
следващата година, както и настояването той да бъде ревизиран, каза председателят на Еврогрупата Марио Сентено.
„Министрите подкрепиха оценката на Комисията и призоваха Италия да бъде в тясно сътрудничество с нея при
изработването на ревизиран бюджет, който да е в синхрон с фискалните ни правила. Италия разполага с една седмица, за
да го представи“, добави той.
За първи път Европейската комисия настоява дадена страна-членка да ревизира бюджета си, откакто е създаден Пактът за
стабилност и растеж, подчерта еврокомисарят по икономическите и финансови въпроси, данъчното и митническото
облагане Пиер Московиси.
„Европейската комисия уважава изцяло демократичния национален избор, който не е и не може да бъде несъвместим с
нашата общностна рамка. Това е правило, чието спазване е обща отговорност на всички. Не ние сме го измислили – то
произтича от договорите, приети от всеки от нас“, каза Московиси.
Италия заложи в проектобюджета за 2019 година дефицит от 2,4 процента от брутния вътрешен продукт. Това е много над
това, което предвиждаше предишното левоцентристко правителство - 0,8 процента. Освен това правителството ще
продължи с идеята за въвеждане на безусловен базов доход за безработните. Чрез новия бюджет италианските управници
отхвърлят искането от страна на Брюксел Италия да спре нарастването на външния си дълг.
Според анонимният източник на Ройтерс италианският финансов министър Джовани Трия е заявил след срещата, че
правителството не е в процес на смяна на бюджета, но иска диалог с Комисията.
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√ Московиси вижда напредък по предпазни инструменти за еврозоната
На 19 ноември в Брюксел ще се състои извънредна среща на Еврогрупата, която ще бъде посветена предимно на
реформите в еврозоната, съобщи председателят ѝ Марио Сентено.
Еврокомисарят по икономическите и финансови въпроси, данъчното и митническото облагане Пиер Московиси добави,
че на заседанието в понеделник е постигнат напредък за споразумение по две ключови теми –намиране на временно
решение за единния механизъм за преобразуване, както и за реформиране на инструментите на Европейския
стабилизационен механизъм.
„Надеждният и способен бързо да се разгърне Европейски стабилизационен механизъм според нас е жизненоважна
конструкция към по-силен банков съюз – такъв, който ще е способен да удържи на бъдещи кризи и може да помогне за
по-бързото развитие на паневропейски банки, които да се конкурират в глобален план“, каза Московиси.
Капитал
√ Застрахователите: искаме временни лимити на обезщетенията при смърт
Адвокати правят бизнес от разширения кръг на лицата с право на компенсация и нужната сума доближава 1 млрд.
лв., смятат от сектора
Цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" може да стигне и 1000 лв., ако делата за обезщетения
по новия ред, определен от Върховния касационен съд (ВКС), продължат да нарастват със сегашния темп. Само за първите
два месеца от влизането в сила на новия ред, който разшири кръга на лицата с право на компенсация, в Софийския градски
съд (СГС) броят на заведените искове е 529 при 231 за същия период на предходната година (юли и август). Голяма част от
тях са за стари случаи от последните пет години, а исканията са за изплащане на по 150 - 200 хил. лв. на човек. Съгласно
първите съдебни решения присъжданите допълнителни обезщетения варират между 50 хил. и 70 хил. лв., което вече се
отразява върху цената на задължителната застраховка за автомобилистите.
"В голямата си част тези нови дела идват в резултат на усилията на 9 адвокатски кантори, които взимат като хонорар между
50% и 80% от присъденото обезщетение. Така заради действията на една малка група лица се рискува финансовата
стабилност в държавата", заявиха на пресконференция от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). На нея те
призоваха депутатите да приемат внесените в парламента поправки в Кодекса за застраховането (КЗ), чиято цел е да бъдат
временна мярка до приемането на единна методика за изплащането на нематериални щети при смърт на пътя.
Най-лошият сценарий
"Първоначално смятахме, че разходът за индустрията по новите претенции за катастрофи от последните пет години ще се
измерва в 800 млн. лв., но практиката по първите дела показва, че вървим към по-лошия сценарий с надхвърляне на един
милиард лева", каза на пресконференцията Светла Несторова, председател на браншовата асоциация на застрахователите.
"Ефектът на делата вече се отразява във финансите на застрахователите, тъй като ние още на ниво претенции сме длъжни
да заделим резерви. И ако близките са претендирали за 200 - 300 хил. лв. на човек, ние тези средства трябва да ги
намерим", добави Коста Чолаков от ръководството на асоциацията.
"Около 9 са канторите, които правят бизнес със страданието и незнанието на хората. Наблюдаваме една изключително
показателна тенденция, че най-големи болки и страдания идват от хората, които са по-необразовани, които са от
малцинствата", добави Кирил Бошов.
"Ние като застрахователен бизнес нямаме интерес цената на застраховката да се покачва, нито искаме социална криза, до
която обаче ще се стигне при задаващото се шоково нарастване на цената на "Гражданската отговорност". Имайте предвид,
че цената е математическа формула. Тя зависи от смъртността, щетите, от съдебната практика. Тоест не е въпрос на някакво
политическо решение", добави Светла Несторова.
Единна методика за пазара
За да се пресече лошата практика и да не се стига до криза във финансовия сектор, застрахователите смятат, че депутатите
трябва да приемат внесените в края на миналата седмица предложения. Накратко, те са за въвеждане на пет категории
близки лица, за които има фиксиран таван на обезщетенията, които могат да получат при смърт на техен близък в
катастрофа. Тези плащания са в допълнение на обезщетенията, които застрахователите дължат за материални щети.
Лимитите ще важат до приемането на единна методика за изплащане на нематериални щети, чието изработване трябва
да стане в рамките на шест месеца. Когато е готова, тя ще замени лимитите, които на този етап копират практиката в Чехия
и имат за цел да обезкуражат "бизнеса със страданието на хората". От застрахователната асоциация настояха, че
предложенията са резултат от съвместна работа на множество институции като КФН и финансовото министерство и че
председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова неправилно е атакувана за внасянето
на лобистки поправки.
"Лимитите са изцяло в полза на застрахованите лица. Те ще спрат произвола, който се случва в момента, защото лицата
ще знаят какво законът предвижда за тях", добави Несторова. "В напредналите икономики практиката е да се гарантира,
че ще се покрият имуществените щети - да се възстановят медицинските разходи на пострадалите, да се покрие
издръжката на децата и образованието им, докато у нас много по-голямата част от обезщетенията са претърпени болка и
страдания", добави тя.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Цената на живота. Споровете за застраховките продължават: ще има ли таван на обезщетенията
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Втора ръка. Опасни ли са гумите "втора ръка" и как сами да определяме качествата им?
Спортни казуси. Блян или реалност е домакинството на Световното първенство по футбол през 2030-та? Гостува
министър Красен Кралев
Какво избира светът - коментар на Елена Поптодорова
Църковни въпроси. В Троянския манастир - Светият Синод почита патриарх Максим. Какво още ще решават
църковните отци?
БТВ, "Тази сутрин"
Ексклузивно - Кубрат Пулев след победата на Хюи Фюри.
Държавен кортеж спря линейка във Варна - какви са правилата в такава ситуация?
Таван на обезщетенията или по-скъпа „Гражданска отговорност" - коментар на Светлана Несторова, председател на
Асоциацията на българските застрахователи;
Избиват коне около Правец и Ботевград, 20 животни застреляни само миналата седмица;
Влади Ампов-Графа с нов сингъл, сниман в Индия.
Нова телевизия, „Здравей България"
Баща, загубил 12-годишната си дъщеря при пътен инцидент, разказва пред NOVA за съдебните битки със
застрахователите, а водещите Аделина Радева и Виктор Николаев търсят отговор на въпроса "Ще стане ли
"Гражданската отговорност" 1000 лева?".
След смъртта на 15-месечното бебе, говорят социалните служби. На живо от Харманли.
Защо жители на бургаско село си ремонтираха пътя сами, след като преди година пороите го отнесоха?
Бойкот на парламентарните заседания и искане на министерски оставки. Ще преодолее ли правителството
политическите трусове? Коментар на Татяна Буруджиева и Георги Харизанов.
Опозицията с предложение за алтернативен бюджет на държавата - говори Георги Свиленски от БСП.
Идва ли краят на американските визи за българи? На живо от Вашингтон - Ясен Дараков.
Църква в София обирана повече от 10 пъти. Последната кражба стана преди ден.
Забраняват пиенето на бира в култовия пловдивски квартал „Kапана". Кой е за и кой против забраната?
√ Предстоящи събития в страната за 06 ноември
София.
От 11.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще връчи националния флаг на
участниците в 27-ата българска Антарктическа експедиция.
От 14.30 часа на „Дондуков“ 2 президентът Радев ще удостои изтъкнати българи с държавни отличия.
От 11.00 часа в Националния археологически институт с музей (НАИМ) при БАН главен инспектор Ангел Папалезов,
началник на сектор „Културно-исторически ценности" в ГДНП, и главен инспектор Емил Александров, началник на
сектор „Трафик на културно-исторически ценности" в ГДБОП, ще дадат подробности за спасените от иманярство и
нелегален трафик експонати.
От 18.00 часа в НАИМ вицепрезидентът Илияна Йотова ще отправи приветствие по повод официалното откриване
на изложбата „Спасени съкровища на България“. На събитието ще присъства и вътрешния министър Младен
Маринов.
От 13.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Народното събрание, на което ще бъдат гласувани
проектобюджетите на ДОО и НЗОК.
От 09.00 часа в хотел Шератон ще се проведе Петата годишна здравна конференция на "Капитал" - "Иновации и
добри практики в здравния сектор".
От 09.15 часа в хотел „Хилтън“ зам.-министър Деница Николова ще открие заседание на Комитета за наблюдение
на Програмата за международно сътрудничество ИНТЕРАКТ.
От 10.00 часа в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ депутати от ПГ на „БСП за България" ще внесат искане
до Агенцията.
От 10.00 часа в София Хотел Балкан, зала „Средец“, ще се проведе форум-дискусия „Заедно за по-безопасни
пътища“ за пътна безопасност, организиран от Съюза на българските автомобилисти (СБА).
От 10.00 часа Национален пресклуб на БТА Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) ще представи доклада
"Градоустройствена политика в София".
От 14.00 часа Национален пресклуб на БТА Българското дерматологично дружество ще представи Десета
юбилейна кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания /12 – 14 ноември 2018 г./
От 14.00 часа в Дома на Европа за трета година бизнес събитие събира утвърдени специалисти и млади
преприемачи с иновативни решения за градската среда, сградите и домовете.
От 17.00 часа във фоайето на централната сграда на БАН ще бъде открита Изложбата „Европейско културно
наследство“.
От 18.30 часа в Smartfablab на бул. „Христо Смирненски“ 1, в страничния двор на Университета за архитектура,
строителство и градоустройство, експерти на коалицията от неправителствени организации и граждански групи
„За да остане природа в България“ продължават информационната кампания в защита на Национален парк Пирин.
***
Бургас.
От 11.00 часа в двора на ПМГ „Акад.Н.Обрешков” ще се проведе Ден на отворените врати по повод
професионалния празник на Служба „Военна полиция”.
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От 11.30 часа в кафето на Община Бургас (партер) „Обществен дарителски фонд – област Бургас” ще проведе
пресконференция, на която ще представи дейностите по реализацията на проект „Доброволчеството като метод
за личностно развитие“ по договор № 25-00-48/17.09.2018г. към Министерството на младежта и спорта.

***
Велико Търново.
От 11.00 часа в аулата на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще започне церемония по случай 55-годишнина на
висшето учебно заведение.
От 12.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на организаторите на протеста срещу картела на
горивата във Велико Търново. Ще бъдат представени събраните до момента подписи, исканията, както и
сигналите, изпратени до институциите. Ще бъдат оповестени и следващите действия на протестиращите.
От 19.00 часа в Клуб 7 ще бъде представена книгата „Вие сте тук“ на автора Петър Пунчев.
***
Враца.
От 14.00 часа в ОДМВР – Враца ст. комисар Янко Янков ще даде редовен месечен брифинг.
***
Копривщица.
От 13.00 часа в Училище музей "Св.св. Кирил и Методий" ще се проведе Ден на Унгария в Копривщица.
***
Перник.
От 12.00 часа в ЦПЛР – ОДК – Перник Център за кариерно ориентиране към Обединен детски комплекс – Перник
ще проведе първия по рода си форум „Висше образование – да успееш в България”.
***
Пирдоп.
От 11.00 часа в завода до Пирдоп "Аурубис" ще се проведе националното честване на Деня на металурга.
***
Пловдив.
От 12.30 часа в Дирекция „Социално подпомагане“ за Район „Централен“ и Район „Западен“ на бул. „Шести
септември“ № 77А ще започне раздаването на храната по проект за подпомагане на бездомни лица – мобилна
трапезария за 20 бездомни лица.
От 16.00 часа във фоайе „Изкуствотека“ на Народната библиотека „Иван Вазов“ ще бъде открита изложбата
„Целият този балет“.
От 18.00 часа в зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей в Пловдив кметът на район „Централен“
Георги Стаменов ще отчете дейността си през 2018 година пред обществеността.
***
Русе.
В града ще се проведе Vто заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за
икономическо сътрудничество.
От 9.00 часа ще се проведе Десетият фестивал на хора с увреждания „Светът е за всички – 2018 г.”, съфинансиран
от Община Русе.
***
Стара Загора.
От 18.30 часа в Куклен театър ще бъде представена театралната постановка от Алдо Бенеди по повод световния
ден на слепите хора „Червени рози“.
От 19.00 часа в Драматичен театър ще се състои „Сватбата на Фигаро“ по Бомарше постановка - Мартин Киселов.
***
Черни Вит/Тетевен.
- В 14.00 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще бъде в основно училище „Георги
Бенковски“ в село Черни Вит, в което се изучават разширено народни инструменти и народно пеене. В 15.20 часа
министър Вълчев ще присъства на откриване на обновената със средства по ОП „Региони в растеж“ сграда на
Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ в Тетевен.
***
Шумен.
В 12.47 часа на жп гара Шумен ще пристигне влак 2601 с подвижната приемна на омбудсмана Мая Манолова.
Manager.bg
√ Окончателното споразумение за Брекзит е готово на 95%, похвали се Тереза Мей
Окончателното споразумение между Лондон и Брюксел за Брекзит е готово на 95%. Това е заявила късно снощи
британският премиер Тереза Мей, предаде Ройтерс.
Тя също така е уверена в намирането на решение по въпроса за границата на Северна Ирландия.
Според изявление от кабинета на премиера, след среща с австрийския канцлер Себастиан Курц тя вярва, че 95% от
споразумението за напускане на ЕС вече са завършени, както и че ще бъде намерено решение за режима по
северноирландската граница.
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От своя страна Курц е заявил, че като ротационен председател на ЕС Австрия е готова да оказва съдействие на Лондон и
Брюксел за ускоряване на сключването на окончателно споразумение за Брекзит, допълва ТАСС
√ Британците биха подкрепили оставане в ЕС при нов референдум
Британците биха гласували за оставане в Европейския съюз, ако има нов референдум и жителите на най-големите райони,
подкрепили напускането на общността, биха променили позицията си. Това сочат резултатите от проучване, изготвено за
британската телевизия Канал 4 от социологическа агенция "Сървейшън", предаде Ройтерс.
Великобритания би подкрепила оставането в ЕС с 54% "за" при 46% "против".
През юни 2016 г. кампанията за излизане от ЕС събра 51,9% от гласовете спрямо 48,1% за оставане.
Премиерът Тереза Мей обаче неколкократно изключи възможността да бъде проведено ново допитване, припомня БТА.
Проучването обхваща 20 000 души, анкетирани онлайн между 20 октомври и 2 ноември. Досега анкетите не сочеха
съществена промяна в общественото мнение. Според повечето прогнози се очакваше привържениците на ЕС да спечелят
и през 2016 година.
Великобритания трябва да напусне ЕС на 29 март догодина, но Лондон и Брюксел все още не са постигнали споразумение
за условията на "развода". Дори ако Мей преодолее вътрешните борби в Консервативната партия, за да успее да завърши
сделката, според изследването 33% от британците ще я отхвърлят, а само 26% ще я приемат.
Ако Мей не успее да постигне споразумение до 29 май, според 36% от анкетираните Великобритания трябва да излезе от
ЕС без сделка. Според 35% страната трябва да остане в общността, а 19% биха искали напускането да бъде отложено до
постигане на споразумение.
Ако Мей все пак договори сделка, 43%биха подкрепили референдум, на който гражданите да изберат между приемане на
споразумението или оставане в ЕС, срещу 37%, които биха се противопоставили на подобен избор.
√ Доналд Туск: Има голям риск Полша да напусне ЕС
Има голям риск Полша да излезе от ЕС, заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск в предупреждение към
управляващите в страната консерватори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Това е извънредно сериозен въпрос, драматично сериозен въпрос. Бих искал хората, които са поели по този път, да дойдат
на себе си", заяви във Варшава бившият полски либерален премиер.
"Полекзит, тоест излизане на Полша от ЕС, за жалост ми изглежда възможен не защото (лидерът на управляващата
консервативна партия) Ярослав Качински е намислил такъв план. Той казва, че няма такова намерение", каза Туск, но
припомни, че и бившият британски премиер Дейвид Камерън не е възнамерявал да извади страната си от ЕС и всъщност
е положил големи усилия да избегне Брекзита.
"Няма значение дали Ярослав Качински планира излизането на Полша от ЕС или само задейства процеси, които може да
доведат до това", заяви Туск, имайки предвид напреженията между Варшава и Брюксел.
Европейската комисия и някои страни от ЕС упрекват полските консерватори, че поставят в опасност основополагащите
принципи на правовата държава, например с опита си да подчинят съдебната власт с редица спорни реформи.
Money.bg
√ Πeтpoлът ocтaвa пoд $73 зa бapeл. CAЩ paзpeшaвa нa 8 cтpaни дa ĸyпyвaт oт Иpaн
Πeтpoлът във втopниĸ cyтpинтa yмepeнo пoeвтинявa, пpoдължaвaйĸи cпaдa нa цeнитe oт пocлeднитe чacoвe нa вчepaшнaтa
cecия. CAЩ нaпpaви oтcтъпĸи oт cвoитe caнĸции cpeщy Texepaн зa няĸoи гoлeми ĸyпyвaчи нa иpaнcĸи пeтpoл. Ocвeн тoвa
oпaceниятa зa зaбaвянe нa cвeтoвния иĸoнoмичecĸи pacтeж cъщo дa oтcлaбят тъpceнeтo нa cypoвинaтa.
CAЩ paзpeши нa 8 дъpжaви - Kитaй, Индия, Южня Kopeя, Япoния, Итaлия, Гъpция, Taйвaн и Typция дa пpoдължaт дa ĸyпyвaт
пeтpoл oт Иpaн в пpoдължeниe нa 180 дни.
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt ce пoнижиxa c 39 цeнтa дo $72,78 зa бapeл. B xoдa нa тъpгoвиятa в пoнeдeлниĸ тeзи
ĸoнтpaĸти пocĸъпнaxa c 34 цeнтa дo $73,17 зa бapeл.
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa дeĸeмвpи в cъщoтo вepeмe пoeвтиня c 15 цeнтa дo $62,9 зa бapeл. Bчepa copтът
пpиĸлючи cecиятa нa нивo 63,10 зa бapeл.
Цeнaтa нa пeтpoлa пaдa вeчe чeтвъpтa ceдмицa пopeд - WТІ cъc 6,6%, дo минимyм oт aпpил, a Вrеnt - cъc 6,2%, дo нaй-ниcĸo
нивo тo aвгycт.
Πpeзидeнтът нa CAЩ Дoнaлд Tpъмп зaяви в пoнeдeлниĸ, чe би иcĸaл " мaлĸo пo-бaвнo" дa ce paзгpъщaт caнĸциитe cpeщy
Иpaн, зa дa нe ce пpoвoĸиpa pъcт нa пeтpoлнитe цeни.
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