Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Bloomberg TV
√ Добрият екип и мениджмънт и разумните инвестиции водят до успеха
Васил Велев, изпълнителен директор на Стара планина Холд АД, председател на УС на Асоциацията на индустриалния
капитал в България, Бизнес среща, 03.12.2018
Добрият екип и мениджмънт и разумните инвестиции водят до успеха, коментира Васил Велев, изпълнителен директор на
Стара планина Холд АД, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в предаването "Бизнес
среща" с водещ Таня Кръстева.
"Процесът на масовата приватизация е доста спорен като резултати в България. Някои от тях са успешни, в други случаи –
не са. Ние купихме ХЕС – Хидравлични елементи и системи, която сега продава над 60 милиона лв. годишно при много
добри заплати и по-малко персонал. Някои от акциите тогава продадохме и разменихме с други холдинги. Дружествата
тогава избирахме според перспективите и сравнителните предимства, както и цената. Инвестиционният ресурс, който
събра холдингът, беше ефективен. Днес сме първи по пазарна капитализация, продажби и цена на акциите".
Предприятията, които управляваме в машиностроенето, са първите две по пазарна капитализация на БФБ и са в топ 10
като акции на борсата в класациите на инвеститорите, оповести Васил Велев.
"В момента капиталовият пазар в България не може да достигне това възстановяване, което се получи в другите страни
след срива от световната финансова криза през 2008. Положението с акциите ни спрямо БВП е същото. Тласък на
компаниите може да даде листването на БФБ чрез ваучерната схема. Това ще образува по-добро корпоративно поведение
на тези предприятия. От друга страна, приехме и Национален кодекс за корпоративно поведение".
В портфейла на холдинга има дружества от различни сфери, поясни гостът. "Преобладава машиностроенето. Двете
дружества от такъв тип дават около 2/3 от продажбите и печалбата за групата. Третото по големина предприятие е в
областта на производство на акумулаторни батерии. Всички тези предприятия са листнати на БФБ. Има развитие и на
козметична компания. Мениджърските екипи по места разполагат със съответната свобода", допълни той.
"Традиционният недостиг на кадри и по-специално на тесни специалисти е голям проблем вече 2 години. Демографският
тенденции обаче са още по-сериозният проблем, водещ до свиване на трудовия ресурс. Производителността ни е ниска.
На главата от населението БВП е на ниско равнище - оттам и възнаграждението. По отношение на разпределението на
произведеното отговаряме на средноевропейското ниво и изпреварваме източноевропейското такова. Ръстът на доходите
през 2017 беше над 10,5%. Тази година разходите на работодателите за труд за първото полугодие са в размер на 8,5%.
Ръстът на производителността в същото време е под 3%.
Националната политика трябва да е формирана така, че да насърчава труда, обобщи по темата Васил Велев.
Цялото интервю гледайте във видео материала.
√ Бизнес климатът в България се подобрява за пръв път от 6 месеца
Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), В развитие, 03.12.2018
Бизнес средата в България се подобрява за пръв път от 6 месеца. От май до октомври бизнес климатът се влошаваше. Това
каза Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), в предаването „В развитие“ с водещ
Светозар Димитров.
"Анкетата сред нашите членове показва, че бизнесът е оптимист за 2019 г., но очакванията са се понижили в сравнение с
предходната анкета. Делът на положителните отговори спрямо 2017 г. относно увеличение на инвестициите, продажбите,
износа, заетостта и възнагражденията намалява".
Това се дължи на множество фактори. На първо място е несигурната икономическа среда, на второ място е кризата за
квалифицирани кадри, която изпитва бизнесът. Проучването на Националния статистически институт (НСИ) показва, че
бизнесът очаква повишаване на поръчките през 2019 г., но е песимист по отношение на производствените активности,
коментира Иванов.
Поръчките се повишават, но не се увеличават възможностите на фирмата за производството, така че да удовлетвори всички
поръчки. Поради това не се очаква повишаване на износа, инвестициите и продажбите, обясни той.
"Необходима е целенасочена държавна политика, за да се промени структурата на икономиката и квалификацията на
заетите. Това би довело до увеличение на възнагражденията и заетостта".
Доброто образование предполага по-висока квалификация, а тя предполага по-висока производителност, отбеляза гостът.
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"Когато има човешки ресурс с висока квалификация, инвестициите в машини и оборудване ще се увеличат. Това би довело
до увеличение на възнагражденията. Ключов фактор е образованието".
Гледайте видео материал с целия разговор.
АИКБ
√ Отворено писмо от АИКБ до премиера относно неаргументирано повишаване на цената на електроенергията
Следва пълният текст на отворено писмо от АИКБ до министър-председателя на Република България във връзка с
неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната.
Изх. № 408/04.12.2018 г.
ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
Г-Н ИВАН ИВАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Вече месеци наред наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната. Нееднократно
сме сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на платформите на
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на дългосрочни продукти и
резултати от сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX.
Припомняме, че с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за
периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв./MWh след анализ на търговските резултати на гореспоменатите
три борси, както и при прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в
интервала 72,00 – 75,00 лв./MWh. Естествено, това беше ясен референтен сигнал за индустриалните потребители в
България за очаквани ценови нива. На тази база се изготвят програми за развитие във всяко едно дружество у нас – по
начина, по който Министерство на финансите прави своите приходни и разходни бюджетни разчети.
В действителност резултатите след август 2018 г. не само че показват значителен ръст над прогнозираното, но през
последните седмици и дни цените на електроенергията за свободен пазар у нас буквално се взривиха, за да достигнат
абсурдните нива от 250-275 лв./MWh. Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален!
Твърдения на ресорни управляващи сектора, че това е само резултат от пазара, са или съзнателно изричани неистини, или
напълно недопустима некомпетентност! Цените, на които сме свидетели, са резултат и на системна безотговорност по
отношение ресорни ангажименти и нихилизъм спрямо индустриалните енергопотребители – без претенции за
изчерпателност, като се започне от недалновидно управление на държавната енергетика в частта добив и производство,
мине се през непрозрачни интереси при резервиране на мощности и се стигне до елементарното „хитруване“ за
компенсиране на високи цени за емисионни квоти, изземвайки ресурс от крайните индустриални потребители, чрез
манипулирано ограничено предлагане на електроенергия. Впрочем, въпрос само на време е високите крайни цени на
електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати през регулираната цена.
ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Вече получаваме сигнали за преустановяване на производствени режими в енергоинтензивни производствени мощности
– ето защо настояваме за навременни енергични и конкретни действия!
С УВАЖЕНИЕ,
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
√ АИКБ официално представи Институт за устойчиво икономическо развитие
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) официално представи учредения от нея Институт за устойчиво
икономическо развитие и първото му изследване върху колективното договаряне в България.
„Учредихме института в началото на т.г. с мисията да насърчава предприемачеството у нас. Целта му е чрез изследвания
и специализирани програми да работи за устойчиво икономическо развитие, подобряване на бизнес средата и
инвестиционния климат в България. Други ключови думи при представянето на института са: „корпоративно управление“,
„конкуренция“, „ре-индустриализация“. Сред задачите му е да работи и за укрепване на партньорството между бизнеса,
държавата, общините и организациите на гражданското общество, както и повишаване на информираността и научната
обоснованост на предлаганите от АИКБ решения“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.
Институтът за устойчиво икономическо развитие се ръководи от управителен съвет с мандат от 3 години. За негов
председател е избран проф. Стефан Петранов, ръководител на катедра „Икономика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
Изпълнителен директор на института е доц. Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в АИКБ и преподавател във
Висшето училище по сигурност и икономика. В управителния съвет влизат още проф. Емилия Ченгелова, Институт за
изследване на обществата и знанието при БАН, проф. Богдан Угърчински, член на националния съвет на АИКБ, проф. Елка
Тодорова, преподавател в УНСС - катедра "Икономическа социология, проф. Маргарита Колева, професор по трудова
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медицина, д-р Милена Ангелова, заместник-председател на Европейския икономически и социален съвет и главен
секретар на АИКБ и д-р Милчо Близнаков, преподавател в Икономически университет – Варна.
По време на официалното представяне на института доц. Теодор Дечев разгледа „наследството” на бипартитния социален
диалог и колективното договаряне в България, както и перспективите пред него и потенциалният му принос за постигане
на икономически растеж.
„Резултатите, които получихме от изследването на браншовете в периода 2001 – 2018 г. ясно показват, че темпът на
нарастването на минималната работна заплата, в рамките на отрасловото и браншово колективно трудово договаряне е
много по-различен от ръста на административно определяната минимална месечна работна заплата за цялата страна.
Безконтролното и неаргументирано повишаване на МРЗ е заплаха за съществуването на 15 икономически дейности, в
които работят 330 817 души, а за други икономически дейности няма практически никакво влияние“, заяви доц. Дечев.
По думите му е необходим окончателен отказ от административното определяне на минималната месечна работна
заплата (МРЗ) и сключване на националното споразумение за въвеждане на механизъм за договарянето й по
икономически дейности. Всякакви опити да се договаря минималната работна заплата в страната са обречени, ако не се
промени начинът на определяне на МРЗ в средносрочната бюджетна прогноза. Необходимо е и пълно прехвърляне на
определянето на допълнителните възнаграждения за прослужено време и професионален опит (т. нар. „класове“) в
сферата на колективното договаряне. Според доц. Дечев обаче шанса да се сключи такова споразумение намалява, защото
средносрочната бюджетна прогноза е разписана до 2021 година включително.
Според данните от направеното изследване заетостта и доходите при европейските държави, които нямат регламентирана
национална минимална месечна работна заплата са значително по-висока. Това се дължи не толкова на отсъствието на
минимална заплата, а най-вече на факта, че в тези държави работят изключително добре уредени системи за колективно
договаряне. Договорените минимални работни заплати по икономически дейности в тези държави са изключително
адекватни и това е в подкрепа на икономическия растеж и на създаването на работни места.
При колективното договаряне трябва да се отчита динамиката на производителността на труда в предприятието,
икономическата дейност, отрасъла (бранша), страната. Измерването на ефективността (респективно на
производителността на труда), трябва да се основава на съответни адекватни индекси за изпълнение на работните
стандарти. Трябва да има ефективен контрол, който да гарантира, че проектираните нараствания на ефективността са
постигнати и че по-високото заплащане или други придобивки са станали факт, след като повишаванията на ефективността
са осигурени.
3e-news
√ АИКБ официално представи Институт за устойчиво икономическо развитие
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) официално представи в понеделник учредения от нея Институт за
устойчиво икономическо развитие и първото му изследване върху колективното договаряне в България.
„Учредихме института в началото на т.г. с мисията да насърчава предприемачеството у нас. Целта му е чрез изследвания
и специализирани програми да работи за устойчиво икономическо развитие, подобряване на бизнес средата и
инвестиционния климат в България. Други ключови думи при представянето на института са: „корпоративно управление“,
„конкуренция“, „ре-индустриализация“. Сред задачите му е да работи и за укрепване на партньорството между бизнеса,
държавата, общините и организациите на гражданското общество, както и повишаване на информираността и научната
обоснованост на предлаганите от АИКБ решения“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.
Институтът за устойчиво икономическо развитие се ръководи от управителен съвет с мандат от 3 години. За негов
председател е избран проф. Стефан Петранов, ръководител на катедра „Икономика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
Изпълнителен директор на института е доц. Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в АИКБ и преподавател във
Висшето училище по сигурност и икономика. В управителния съвет влизат още проф. Емилия Ченгелова, Институт за
изследване на обществата и знанието при БАН, проф. Богдан Угърчински, член на националния съвет на АИКБ, проф. Елка
Тодорова, преподавател в УНСС - катедра "Икономическа социология, проф. Маргарита Колева, професор по трудова
медицина, д-р Милена Ангелова, заместник-председател на Европейския икономически и социален съвет и главен
секретар на АИКБ и д-р Милчо Близнаков, преподавател в Икономически университет – Варна.
По време на официалното представяне на института доц. Теодор Дечев разгледа „наследството” на бипартитния социален
диалог и колективното договаряне в България, както и перспективите пред него и потенциалният му принос за постигане
на икономически растеж.
„Резултатите, които получихме от изследването на браншовете в периода 2001 – 2018 г. ясно показват, че темпът на
нарастването на минималната работна заплата, в рамките на отрасловото и браншово колективно трудово договаряне е
много по-различен от ръста на административно определяната минимална месечна работна заплата за цялата страна.
Безконтролното и неаргументирано повишаване на МРЗ е заплаха за съществуването на 15 икономически дейности, в
които работят 330 817 души, а за други икономически дейности няма практически никакво влияние“, заяви доц. Дечев.
По думите му е необходим окончателен отказ от административното определяне на минималната месечна работна
заплата (МРЗ) и сключване на националното споразумение за въвеждане на механизъм за договарянето й по
икономически дейности. Всякакви опити да се договаря минималната работна заплата в страната са обречени, ако не се
промени начинът на определяне на МРЗ в средносрочната бюджетна прогноза. Необходимо е и пълно прехвърляне на
определянето на допълнителните възнаграждения за прослужено време и професионален опит (т. нар. „класове“) в
сферата на колективното договаряне. Според доц. Дечев обаче шанса да се сключи такова споразумение намалява, защото
средносрочната бюджетна прогноза е разписана до 2021 година включително.
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Според данните от направеното изследване заетостта и доходите при европейските държави, които нямат регламентирана
национална минимална месечна работна заплата са значително по-висока. Това се дължи не толкова на отсъствието на
минимална заплата, а най-вече на факта, че в тези държави работят изключително добре уредени системи за колективно
договаряне. Договорените минимални работни заплати по икономически дейности в тези държави са изключително
адекватни и това е в подкрепа на икономическия растеж и на създаването на работни места.
При колективното договаряне трябва да се отчита динамиката на производителността на труда в предприятието,
икономическата дейност, отрасъла (бранша), страната. Измерването на ефективността (респективно на
производителността на труда), трябва да се основава на съответни адекватни индекси за изпълнение на работните
стандарти. Трябва да има ефективен контрол, който да гарантира, че проектираните нараствания на ефективността са
постигнати и че по-високото заплащане или други придобивки са станали факт, след като повишаванията на ефективността
са осигурени.
News.bg
√ Неаргументираният ръст на МРЗ заплашва 15 икономически дейности
Темпът на нарастването на минималната работна заплата в рамките на отрасловото и браншово колективно трудово
договаряне е много по-различен от ръста на административно определяната минимална месечна работна заплата за
цялата страна. Резултатите са от изследването на браншовете за периода 2001 - 2018 г. на учредения от АИКБ Институт за
устойчиво икономическо развитие и изследването му върху колективното договаряне в България.
Безконтролното и неаргументирано повишаване на МРЗ е заплаха за съществуването на 15 икономически дейности, в
които работят 330 817 души, а за други икономически дейности няма практически никакво влияние, категоричен бе Теодор
Дечев, директор "Индустриални политики" в АИКБ и преподавател във Висшето училище по сигурност и икономика. По
думите му е необходим окончателен отказ от административното определяне на минималната месечна работна заплата
(МРЗ) и сключване на националното споразумение за въвеждане на механизъм за договарянето й по икономически
дейности.
Всякакви опити да се договаря минималната работна заплата в страната са обречени, ако не се промени начинът на
определяне на МРЗ в средносрочната бюджетна прогноза. Необходимо е и пълно прехвърляне на определянето на
допълнителните възнаграждения за прослужено време и професионален опит (т. нар. "класове") в сферата на
колективното договаряне.
Според Дечев обаче шансът да се сключи такова споразумение намалява, защото средносрочната бюджетна прогноза е
разписана до 2021 година включително. Според данните от направеното изследване заетостта и доходите при
европейските държави, които нямат регламентирана национална минимална месечна работна заплата, са значително повисоки. Това се дължи не толкова на отсъствието на минимална заплата, а най-вече на факта, че в тези държави работят
изключително добре уредени системи за колективно договаряне. Договорените минимални работни заплати по
икономически дейности в тези държави са изключително адекватни и това е в подкрепа на икономическия растеж и на
създаването на работни места.
Изследването върху колективното договаряне в България показва, че фокусирането върху договарянето на минималните
осигурителни доходи е довело до спиране на колективното договаряне в цели отрасли, независимо, че там има адекватни
браншови работодателски и синдикални структури, които по принцип си партнират. Договарянето на размера на
възнагражденията е заменено с гарантиране на приходите на Държавното обществено осигуряване. В редица отрасли,
социалните партньори буквално са забравили за останалите въпроси, подлежащи на договаряне.
Силна страна на браншовото колективно договаряне у нас е натрупаният опит в сферата на разпростирането на
колективните трудови договори на отраслово и браншово ниво. В периода 2010 - 2018 г. са разпростирани неколкократно
отрасловите колективни трудови договори в пет бранша: пивоварен бранш; водоснабдяване, канализация и пречистване
на водите; целулозно-хартиена промишленост; проучване, добив и преработка на минерални суровини;
дървообработваща и мебелна промишленост.
Недостатък е относителното еднообразие в съдържанието на КТД на отраслово и браншово ниво и архаичен подход към
начина на преговаряне. Последният е закрепен и в Кодекса на труда. Липсват иновации в колективното договаряне,
особено на фона на европейската практика. Наблюдава се неблагоприятна тенденция на "преместване" на колективното
договаряне към държавните институции и ведомства, както и към държавните предприятия. Това също така се отнася в
определена степен и за синдикалното членство.
Много слабо е колективното договаряне при малките и микро-предприятията.
Колективното договаряне на отраслово и браншово ниво е в синергия със специални споразумения за определяне на
минималната заплата по икономически дейности. То дава възможности за преструктуриране и много по-оптимално
преговаряне в някои отрасли.
Много характерен пример - възможности за преструктуриране на колективното договаряне в подотрасъл
електроразпределение и електроснабдяване. Досегашният браншови колективен трудов договор в енергетиката има
прекалено широк обхват. Между отделните подотрасли има съществени противоречия. Електроразпределението по
правило е в губеща позиция в резултат на тези противоречия. Има възможност за създаване на специфична подотраслова
(браншова) работодателска организация на различните дружества в сферата на електроразпределението и
електроснабдяването. Ако в нея бъдат включени всички дружества, свързани с електроразпрелението, те ще са над 10
броя, като в случай на сдружаването им ще имаме 100 процентова представителност на работодателите в този подотрасъл
и свързаните с него икономически дейности. Съществува риск от заместване на колективното договаряне от процедури на
ерзац социално сътрудничество, като договарянето на минимални осигурителни доходи.
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"Учредихме института в началото тази година с мисията да насърчава предприемачеството у нас. Целта му е чрез
изследвания и специализирани програми да работи за устойчиво икономическо развитие, подобряване на бизнес средата
и инвестиционния климат в България",заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Сред задачите му е да работи и за
укрепване на партньорството между бизнеса, държавата, общините и организациите на гражданското общество, както и
повишаване на информираността и научната обоснованост на предлаганите от АИКБ решения .
За повече информация вижте видеото.
Economic.bg
√ Неаргументираното вдигане на МРЗ заплашва работата на 330 хил. души
От Институт за устойчиво икономическо развитие посочват, че трябва да се прекрати административното
определяне на минималното плащане
Безконтролното и неаргументирано повишаване на минималната работна заплата (МРЗ) е заплаха за съществуването на
15 икономически дейности, в които работят 330 817 души. Това каза изпълнителният директор на Институт за устойчиво
икономическо развитие към АИКБ доц. Теодор Дечев при представянето на първото изследване на Института. То обхваща
периода между 2001 и 2018 г. и показва, че темпът на нарастването на минималната работна заплата, в рамките на
отрасловото и браншово колективно трудово договаряне, е много по-различен от ръста на административно определяната
МРЗ за цялата страна.
По думите на Дечев е необходим окончателен отказ от административното определяне на минималната месечна работна
заплата и сключване на националното споразумение за въвеждане на механизъм за договарянето ѝ по икономически
дейности. „Всякакви опити да се договаря минималната работна заплата в страната са обречени, ако не се промени
начинът на определяне на МРЗ в средносрочната бюджетна прогноза. Необходимо е и пълно прехвърляне на
определянето на допълнителните възнаграждения за прослужено време и професионален опит (т. нар. „класове“) в
сферата на колективното договаряне“, каза той и добави, че шансът да се сключи такова споразумение намалява, защото
средносрочната бюджетна прогноза е разписана до 2021 година включително.
Според данните от направеното изследване заетостта и доходите при европейските държави, които нямат регламентирана
национална минимална месечна работна заплата, са значително по-високи. Това се дължи не толкова на отсъствието на
минимална заплата, а най-вече на факта, че в тези държави работят изключително добре уредени системи за колективно
договаряне. Договорените минимални работни заплати по икономически дейности в тези държави са изключително
адекватни и това е в подкрепа на икономическия растеж и на създаването на работни места.
При колективното договаряне трябва да се отчита динамиката на производителността на труда в предприятието,
икономическата дейност, отрасъла (бранша), страната. Измерването на ефективността (респективно на
производителността на труда), трябва да се основава на съответни адекватни индекси за изпълнение на работните
стандарти. Трябва да има ефективен контрол, който да гарантира, че проектираните нараствания на ефективността са
постигнати и че по-високото заплащане или други придобивки са станали факт, след като повишаванията на ефективността
са осигурени, пише още в представения от Института доклад.
Институтът за устойчиво икономическо развитие се ръководи от управителен съвет с мандат от 3 години. За негов
председател е избран проф. Стефан Петранов, ръководител на катедра „Икономика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
Изпълнителен директор на института е доц. Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в АИКБ и преподавател във
Висшето училище по сигурност и икономика. В управителния съвет влизат още проф. Емилия Ченгелова, Институт за
изследване на обществата и знанието при БАН, проф. Богдан Угърчински, член на националния съвет на АИКБ, проф. Елка
Тодорова, преподавател в УНСС - катедра "Икономическа социология, проф. Маргарита Колева, професор по трудова
медицина, д-р Милена Ангелова, заместник-председател на Европейския икономически и социален съвет и главен
секретар на АИКБ и д-р Милчо Близнаков, преподавател в Икономически университет – Варна.
Investor.bg
√ АИКБ пита премиера за скока в цената на тока за индустриалните потребители
Въпрос на време е високите крайни цени на електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати през
регулираната цена
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пита премиера за неаргументираното повишаване на цената на
електроенергията в страната за индустриалните потребители. Въпрос на време е високите крайни цени на електроенергия
да се прехвърлят и към битовите абонати през регулираната цена. Това се посочва в писмо на работодателската
организация до премиера.
Вече месеци наред наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната, пише в писмото
на АИКБ. И припомнят, че нееднократно са сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани
количества и цени на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), включително и при директни
сравнения на дългосрочни продукти и резултати от сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM
и унгарската борса HUPX.
От асоциацията припомнят, че от юли т.г. КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода
01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв./Mwh след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три борси,
както и при прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. в интервала 72,00
– 75,00 лв./MWh. В действителност резултатите след август 2018 г. не само че показват значителен ръст над
прогнозираното, но през последните седмици и дни цените на електроенергията за свободен пазар у нас буквално се
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взривиха, за да достигнат абсурдните нива от 250-275 лв./MWh. Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален,
посочват от АИКБ.
Според индустриалците твърдения на ресорни управляващи сектора, че това е само резултат от пазара, са или съзнателно
изричани неистини, или напълно недопустима некомпетентност. Цените, на които сме свидетели, са резултат и на
системна безотговорност по отношение ресорни ангажименти и нихилизъм спрямо индустриалните енергопотребители –
без претенции за изчерпателност, като се започне от недалновидно управление на държавната енергетика в частта добив
и производство, мине се през непрозрачни интереси при резервиране на мощности и се стигне до елементарното
„хитруване“ за компенсиране на високи цени за емисионни квоти, изземвайки ресурс от крайните индустриални
потребители, чрез манипулирано ограничено предлагане на електроенергия.
От АИКБ смятат, че е въпрос на време високите крайни цени на електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати
през регулираната цена. От асоциацията вече получават сигнали за преустановяване на производствени режими в
енергоинтензивни производствени мощности и настояват за навременни енергични и конкретни действия.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Евродепутат иска национални правила за вътрешните автобусни линии
Не можем да бъдем безкрайно либерални по отношение на автобусните услуги, смята евродепутатът
Да не се допуска конкуренция от международни на вътрешни линии. Не можем да бъдем безкрайно либерални по
отношение на автобусните услуги. Така евродепутатът Петър Курумбашев от Групата на социалистите и демократите
коментира по БНР информацията, че в Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент е насрочено гласуване
на измененията във втората част на т.нар. втори пакет "Мобилност".
Идеята на Европейската комисия е чрез пакета "Мобилност" да бъдат либерализирани всички превози, които са над 100
км, т.е. да могат да ги извършват и чужди превозвачи.
На 3 октомври евродепутатът внесе предложения, в които се настоява всяка държава членка да решава сама за себе си
какъв да е достъпът на чужди компании до вътрешни автобусни линии.
“Това е опасно за малките линии. Притесняваме се нашите превозвачи да не отидат в положение на губещи линии. А
автобусът е най-социалната линия", посочи евродепутатът.
Петър Курумбашев подчерта, че "трябва да бъдат защитени услугите, които имат публичен характер”.
Според него е възможно да се гласува по-скоро национално, а не политически, както се случи и с първия пакет за
мобилност.
√ Планират се визити на инвеститори от Турция с интерес към родния туризъм
Работи се и по общ Балкански маршрут и съвместен продукт между България и Турция, с които да се популяризират
пред туристи от далечни пазари
Турция е четвърта сред топ дестинациите за входящ туризъм у нас за 2017 г. България се радва на стабилен интерес от
турски туристи през последните години, което е доказателство за доверието, което те ни оказват. Държавите ни са в един
регион и имаме много големи възможности да развиваме съвместни инициативи и общи проекти, които да подпомагат
развитието на туризма в България и Турция.
Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на Българо-турски бизнес форум в областта на
туризма в Истанбул. От турска страна във форума участва зам.-министърът на културата и туризма на Турция Надир
Алпаслан, както и представители на българския и турския бизнес, съобщават от Министерството на туризма.
Планира се организация на турове за инвеститори, които имат интерес за вложения в България, съобщи Ангелкова. Очаква
се те да бъдат реализирани през февруари следващата година, като се включат обекти с потенциал за развитие.
“Гарантирам личната си ангажираност и на Министерството на туризма за максимално институционално съдействие при
реализацията на инвестиции”, увери министърът.
В периода януари- октомври тази година гостите от южната ни съседка са близо 540 хил., а през 2017 г. пазар Турция се
нарежда на 4-о място сред топ дестинациите за входящи посещения у нас с над 636 хил. визити и ръст от 12,5 на сто, каза
българският министър.
Обсъждат се възможностите за организиране на дни на България в Турция и обратно. Работи се и по общ Балкански
маршрут и съвместен продукт между България и Турция, с които да се популяризират пред туристи от далечни пазари
богатите и разнообразни туристически продукти на двете страни.
Целият свят осъзнава значението на туристическия сектор и важността за инвестиции в отрасъла, каза зам.-министър Надир
Алпаслан. Той допълни, че очаква такива международни срещи да бъдат ползотворни и за двете страни.
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Dnevnik.bg
√ Системата за електронно гласуване за 1,5 млн. лв. остава на трупчета поне още година
Завършването на системата за електронно гласуване, която трябваше да бъде готова в края на тази година и да бъде
приложена експериментално през следващата година, е отложено за следващата година. От Държавна агенция
"Електронно управление" (ДАЕУ) съобщиха пред "Дневник", че крайният срок на проекта е отложен за декември 2019 г.
Проектът "Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване" е с бенeфициент ДАЕУ и
партньор - Централната избирателна комисия (ЦИК). Той е на стойност 1,5 млн. лв., от които над 1,27 млн. са европейско
финансиране по оперативна програма "Добро управление". От агенцията обясниха пред "Дневник", че съдбата на проекта
ще се реши след готвените промените в Изборния кодекс в парламента и последващи разговори с ЦИК. Изборният кодекс
трябва да бъде отворен за промени още тази седмица от парламентарната правна комисия.
В Изборния кодекс е записано, че при произвеждане на избори след 1 януари 2018 г. се създава възможност за
експериментално дистанционно електронно гласуване, а експериментално дистанционно електронно гласуване се
провежда на три последователно произведени избора, включително частични избори. За да бъде направено това
експериментално гласуване, е необходима работеща система, каквато няма да има.
До спирането на проекта се стигна след анализ на ЦИК от февруари тази година, в който се иска отлагане на електронното
гласуване. Основната причина за исканото отлагане в анализа е, че в България няма държавен стандарт за електронна
идентификация. В законите за електронната идентификация и за българските лични документи е предвидено, че такъв
документ трябва да е личната карта.
Електронните карти трябваше да са факт от 1 януари 2018 г., но първоначално датата беше променена на 1 януари 2019 г.
Парламентът вече одобри на първо четене промяната в Закона за личните документи да се направи през преходните и
заключителните разпоредби на друг закон, която отлага въвеждането на личните карти с чип за 2020 г.
Според МВР "издаването на този вид документи може да започне най-рано в средата на 2020 г. след пускане в
експлоатация на новата система за издаване на български лични документи".
Мотивите за отмяна на срока за издаване на българските лични карти с чип са, "че към реално издаване на новото
поколение български лични документи ще се пристъпи до 19 месеца след сключването на договор с изпълнител по
обществената поръчка с предмет "Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични
документи поколение 2019", която към момента не е финализирана поради обема и сложността ѝ.
Обявената през август поръчка е с прогнозна стойност 238 млн. лв. без ДДС. Четири са кандидатите, всички те са
международни компании с опит в областта.
В новите документи за самоличност ще има вграден чип с биометрични данни и електронна идентификация, чрез която
ще могат да се ползват електронните услуги на държавната и общинските администрации, както и електронен подпис.
Такъв чип ще има и в удостоверенията за пребиваване на чужденци. Вграждането на биометрични данни в личните карти
ще е по желание, а ако някой не желае в документите му за самоличност да има електронна идентификация, за това трябва
да има изричен отказ от негова страна.
Забавянето на личната карта с електронен чип забавя и работата по електронното правителство, тъй като тя трябва да се
ползва като електронен подпис. Така ще могат да се ползват различни видове електронни услуги, които държавата
предлага в момента.
√ ЧЕЗ започва преговори с индийския кандидат за българските активи
Партньорът на "Фючър Енерджи" в сделката за придобиването на българския бизнес на чешката енергийна компания ЧЕЗ
- индийската India Power Corporation Ltd (IPCL), отново се връща в преговорите. Това става точно една година след фалита
на търговеца на ток и 9 месеца след като чехите подписаха предварителен договор с "Инерком България" на Гинка
Върбакова, отбелязва "Капитал".
Пред изданието от чешката енергийна компания са заявили, че възнамеряват да започнат паралелни преговори с
индийците, след като "Инерком" не е изпълнило предварителните условия по сделката и не е платило договорената сума
в срок до 30 ноември. "Въпреки че споразумението с "Инерком" остава в сила, ще започнем паралелни разговори с IPCL,
които са следващият класиран кандидат, който вече потвърди своя постоянен интерес към закупуването на българските
активи на CEZ", заяви Алис Хоракова от пресслужбата на чешката компания.
По-рано Върбакова обяви, че "Инерком" има подкрепата на глобални инвестиционни банки за финализиране на сделката
за покупка на българския бизнес на ЧЕЗ. В края на ноември изтече срокът, в който според сключения през февруари
предварителен договор "Инерком" се задължи да плати над 320 милиона евро.
За България India Power не е идеалният купувач заради липсата на опит на европейски пазар. Но в сравнение с "Инерком"
поне финансирането не изглежда неясно, отбелязва "Капитал".
√ Личните карти с чип се отлагат за пореден път, сега за 2020 г.
Издаването на личните карти с чип, което трябваше да започне през януари следващата година, се отлага за пореден път,
като този път въвеждането им трябва да започне през 2020 г. Промяната в Закона за личните документи се прави през
преходните и заключителните разпоредби на друг закон, което се превръща в практика за управляващите в последните
месеци. Този път това ще стане чрез проект за промяна в Закона за преминаването през и пребиваването на територията
на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, който вече е разгледан на първо четене от две
парламентарни комисии – по отбрана и по вътрешен ред, и е внесен от Министерския съвет.
В закона се въвежда нов документ – карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице на такъв служител. Това се
налага заради изграждането на център на Алианса в България.
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В доклада към закона се обяснява, че тази карта на практика не може да се издаде, защото не е предвидена бланка за нея
според договора с фирмата, правеща български лични документи, който е сключен през 2016 г. Такава бланка се
предвижда да бъде изготвена при провеждане на процедура за избор на изпълнител по обществената поръчка за новите
български лични документи.
Според МВР "издаването на този вид документи може да започне най-рано в средата на 2020 г. след пускане в
експлоатация на новата система за издаване на български лични документи".
Мотивите за отмяна на срока за издаване на българските лични карти с чип са, "че към реално издаване на новото
поколение български лични документи ще се пристъпи до 19 месеца след сключването на договор с изпълнител по
обществената поръчка с предмет "Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични
документи поколение 2019", която към момента не е финализирана поради обема и сложността ѝ.
Обявената през август поръчка е с прогнозна стойност 238 млн. лв. без ДДС. Четири са кандидатите, всички те са
международни компании с опит в областта. От МВР обясниха преди месец и половина, че проверката на достъпа до
класифицирана информация на участниците може да отнеме повече време.
В новите документи за самоличност ще има вграден чип с биометрични данни и електронна идентификация, чрез която
ще могат да се ползват електронните услуги на държавната и общинските администрации, както и електронен подпис.
Такъв чип ще има и в удостоверенията за пребиваване на чужденци. Вграждането на биометрични данни в личните карти
ще е по желание, а ако някой не желае в документите му за самоличност да има електронна идентификация, за това трябва
да има изричен отказ от негова страна.
Забавянето на личната карта с електронен чип забавя и работата по електронното правителство, тъй като тя да се ползва
като електронен подпис. Така ще могат да се ползват различни видове електронни услуги, които държавата предлага в
момента.
Електронна самоличност трябва да има и в чипа на паспортите. Така и българите, които живеят предимно зад граница, ще
могат да ползват всички електронни услуги, които администрацията предлага.
Economic.bg
√ КФН мисли да въведе списъци с допустими водачи на колата
Вероятно обаче решаването на застрахователните казуси ще се забави
Комисията за финансов надзор (КФН) обмисля да промени условията, които ще оскъпяват задължителната застраховка
„Гражданска отговорност”, след като новата система „Бонус-малус” започне да действа. Това казаха представители на
регулатора по време на днешното обществено обсъждане за новата система.
Според председателя на КФН Карина Караиванова може да се направят промени в Кодекса за застраховането и Закона за
движение по пътищата, с които да се въведе списък на водачите, които карат съответния автомобил. На всеки от тези
водачи поотделно ще се трупат бонус и малус точки, които впоследствие ще се усредняват и ще определят крайния размер
на вноската за „Гражданска отговорност” на превозното средство.
Създаването на списък с водачите на дадено превозно средство и обвързването на този списък с цената на „Гражданската”
неминуемо ще доведе и до санкции за всеки водач, който не е в списъка на съответната кола. За това предупреди Николай
Петков от работната група в КФН, обсъждаща наредбата за „Бонус-малус”. По думите му също така трябва да се предвиди
механизъм, по който да се обжалват обезщетения, изплатени на водач извън списъка, но управляващ автомобила. Всички
тези промени в застрахователния модел обаче ще доведат и до сериозно забавяне в решаването на казусите. Именно
затова според Петков ще трябва основна реформа на системите за застраховане.
Според Караиванова обаче евентуалното забавяне няма да е фатално, защото системата „Бонус-малус” и без това не може
да се въведе веднага – още не са свързани информационните системи на МВР, застрахователните компании и
Гаранционния фонд.
На дискусията беше казано също, че според анализ на наложените през миналата година автомобилни глоби 88% от
собствените на автомобили ще плащат по-ниска вноска за „Гражданска отговорност”. Леко оскъпяване ще има за 8% от
колите в страната, а максимален малус в размер на 400% ще бъде наложен за притежателите на 0.4% от автомобилите.
Според председателя на Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи (БАЗК) Владимир Тодоров
четирикратното оскъпяване на застраховката за недисциплинираните шофьори просто ще ги откаже да сключват
„Гражданска отговорност”. Именно затова според него Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) трябва с камерите за
бъдещата тол система да следи дали е платена и „Гражданската” на преминаващите превозни средства. Началникът на
„Пътна полиция” Росен Рапчев от своя страна отбеляза, че оглавяваната от него служба вече въвежда нови системи за
идентифициране на водачи, неплатили своята задължителна застраховка.
Novini.bg
√ Двоен ръст на БГ патентите, но сме на дъното в Европа
В Европа са издадени 22 български патента през 2017 г., което е двоен ръст спрямо предходната година. Въпреки това
обаче страната е на дъното на класацията по вписани изобретения.
От страните-членки на ЕС на първо място е Германия с 18 811 патента, следвана от Франция (7325) и Холандия (7043). Зад
нас се нареждат Eстония и Кипър с 19 удостоверения, Латвия (14), съседката ни Румъния (13), Сан Марино (9) и Хърватия с
едва 6 патента. До декември тази година одобрените БГ патенти са 8, като основно са иновации в механиката. Един от тях
е свързан с монтажа на вентилатор с една или повече бобини. Точният брой на патентите, както и на нашенските
кандидатури за изобретения, обаче предстои да бъде уточнен в началото на 2019 г., пише "Монитор".
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Според експерти основната причина да не се регистрират БГ открития в чужбина е, че за регистрация на изобретение у нас
се плащат 137 лева, а поддръжката му е 150-200 лева на година. Таксата в Европейския патентен офис (EП0) e 20 000 eвро.
Така на практика разликата в таксата за български и европатент е 292 пъти. Това е и една от причините напливът за
регистрация на нашенски изобретения зад граница да не е толкова висок.
В САЩ пък таксата е 17 000 долара. Според експерти от родното Патентно ведомство обаче картината не е толкова лоша.
Причината е, че у нас за последните 11 месеца са издадени 168 патента за изобретения, което е повече от двоен ръст в
сравнение с 2017 г., когато са едва 67. Но регистрираните полезни модели намаляват също наполовина - до 200, през 2018
г. Година по-рано те са били 464. Забавяне се наблюдава и при регистрацията на марки, които през 2018 година са
намалели с 1500.
Институтът по роботика към БАН е с най-много патентовани изобретения у нас. Учените ни имат над 160 защитени патенти
в областта на роботиката, сензориката и мехатрониката, обясни пред „Монитор“ ръководителят на института акад. Чавдар
Руменин.
„В нашия институт няма никакви проблеми всеки да патентова резултатите си, защото цената у нас е нищожна. Трудно е
обаче да патентоваме в чужбина. Затова искам да подчертая, че няма български, американски или европейски патент.
Щом нещо е патентовано, то е на ниво абсолютна световна новост“, коментира акад. Руменин. Според него ако един учен
има европейски патент, то правата ни ще са защитени и в чужбина. „Наш принцип е, че не съществува фундаментален
научен резултат, постигнат от учените, който при достатъчно находчивост да не може да бъде доведен до конкретно
инженерно-техническо решение и то да бъде защитено с патент. Много хора мислят, че това е нещо, което се случва по
определен и ясен алгоритъм. Едва ли не хората смятат, че всеки може да стане изобретател. Но това е божи дар. Според
мен Бог обича технологиите, защото в тази сфера изработваме неща, които помагат на хората“, допълни акад. Руменин.
В Европа получаваме най-много патенти за иновации в сферата на инженерството производството на водород, химията и
енергийните технологии. Всяка година българите представят нововъведения в дадена сфера, за чието патентоване
кандидатстват в Европейския патентен офис (ЕПО). Броят на подадените и на одобрените заявления отбелязва двоен ръст.
Патентите представляват удостоверение, че дадена фирма притежава права над обект от индустриалната собственост.
Патент може да се добие и върху марка, име, лого или друга съществена част от имиджа на една компания. Най-често
обект на патентоване са иновации или технологии, които променят драстично начина на работа в дадена сфера и предлагат
нов, по-добър метод за функциониране. Всъщност целта даден продукт да се патентова е да се докаже неговият произход
и създателят му да може да се разпорежда с неговото разпространение и продажба както намери за добре.
По данни на ЕПО издадените патенти през 2016 г. са 95 940, а за миналата година са 105 636. За тези 2 години в одобрените
български патенти се наблюдава двоен ръст-за 2016-а те са били едва 11, а за следващата година са скочили на 22. Сферите,
към които принадлежат одобрените български патенти, са свързани с енергийната и механичната технология, както и с
химията. От друга страна не са малко и кандидатурите, свързани с производството на водород. За 2017 година от общо 6
патента, публикувани на страницата на ведомството, 3 са свързани с производство на водород, други - с механика или поточно със смяната на т.нар. променливи обороти на отделни стъпки. Сред проектите има и такъв за светещи диоди, който
указва както начина на производство, така и начина на инсталация.
По отношение на неодобрените проекти от ЕПО поясняват, че в процеса на чакане кандидатите имат правото сами да се
откажат от заявката си. „Половината случаи на кандидатури към патентното бюро са точно такива – хората се отказват още
в самия процес“, поясняват от организациите.
Според тях случаите на отхвърлени патенти са малко, но фирмите и инвеститорите често се отказват още когато са в поранен стадий, тъй като научават, че шансовете за одобрение са ниски. Това става, когато кандидатстващите получат
съобщение, с което от организацията им поясняват, че тази година патент може и да не бъде издаден.
42 300 заявления регистрирани в САЩ В световен мащаб най-голям е броят на заявленията, изпратени от САЩ – за 2016 г.
те са били 39 998, а на следващата година са стигнали 42 300, което е ръст от 5,8%. След Щатите в световната класация се
нарежда Германия, чиито заявления са се увеличили от 21 012 до 25 190. На трето място е Япония с ръст от 3.5% и общо 21
712 заявления за миналата година. За 2017-а от страните членки на ЕС на първо място е Германия, следвана от Франция
(10 559) и Холандия (7043). България се нарежда на 25-о място с едва 32 изпратени заявления за 2017-а, а за 2016-а – 20. В
топ 25 на кандидатстващите за патенти стоят икономическите гиганти Китай, Южна Корея и САЩ, които предлагат
смартфони и оборудване за тях, сочи статистика на организацията. И макар тези корпорации да вземат челните места в
класацията, 47% от заявките идват от Европа и едва 4-5% от Азия.
През миналата година броят на големите корпорации, които кандидатстват, се е увеличил от 66% през 2016 г. на 69%. От
друга страна това се е отразило на броя на малките и средните предприятия, който е спаднал от 28% на 24%. По отношение
на публичните проучвания и на изследванията, провеждани в университетите, пък почти не се наблюдава разлика – 6% за
2016-а и 7% за миналата година.
В. Дума
√ ЕК ще върне към земеделците 444 млн. евро от Резервния фонд
Европейската комисия ще върне обратно към земеделските производители 444 млн. евро, задържани през тази година за
Резервния фонд, който се използва в случаи на криза. Въпреки че през 2018 г. селскостопанският сектор бе изправен пред
екстремни ситуации, като например сушата през лятото, не е било необходимо да се използва кризисен резерв.
Допълнителни мерки за подкрепа, предприети за справяне с трудната пазарна ситуация в някои сектори, например
зеленчуци, млечни продукти и за болести по животните, бяха финансирани от наличния бюджет на Общата
селскостопанска политика, припомнят от ЕК. Вредите, причинени от неблагоприятни климатични условия през пролетта и
лятото, са компенсирани с други мерки за преодоляване на последствията като дерогации и по-високи авансови плащания
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за 2019 г. Това означава, че задържаните за Резервния фонд средства ще бъдат пуснати след 1 декември обратно по
схемите за подпомагане и могат да бъдат възстановени на фермерите от националните правителства на страните членки
на ЕС.
БТВ
√ Зелен билет за градския транспорт в София заради мръсния въздух
Мярката е заради високите нива на фини прахови частици
Столичани ще могат да ползват "Зелен билет" в градския транспорт. Еднодневната абонаментна карта е на стойност 1 лев
за всички линии на територията на Столична община. Мярката е заради високите нива на фини прахови частици.
Превозният документ може да бъде закупен от пунктовете на Център за градска мобилност, касите на столичното метро,
от водачите на превозните средства на градския транспорт и чрез мобилното приложение.
С цел стимулиране използването на обществен транспорт, Столична община разкрива временни буферни паркинги в найдясната пътна лента по основни входни булеварди на столицата.
По препоръка на пулмолозите се призовават хора с хронични респираторни и сърдечно-съдови заболявания да избягват
продължителен престой навън, а директорите на училища и детски градини да не провеждат занятия на открито.
Project Media
√ Одобрени са промени в Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Правителството прие Решение за изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). Измененията
целят да подобрят управлението и отчитането на резултатите от прилагането на ПМДР.
Едната част от подготвените изменения е във връзка с прехвърлянето на средства за финансиране на две местни
инициативни рибарски групи (МИРГ) по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Стратегиите на МИРГ
Самоков и МИРГ Силистра са в списъка с резервните проектни предложения, за които не достигна бюджет, но
същевременно беше отчетено важното им значение за развитието на местните общности.
Друга част от промените е насочена към включване в текста на ПМДР на методика за компенсации за акваекологични
производители. Това е задължително условие, за да може да бъде стартирана мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи
екологични услуги“. По мярката ще може да кандидатстват производители на аквакултура, които търпят допълнителни
загуби вследствие на ограниченията на екологичното законодателство. Методиката се прилага както за стопанства в
НАТУРА 2000, така и за такива извън защитените територии на Европейската мрежа.
Третата група изменения в ПМДР е в Рамката за изпълнение. Те касаят промяна на индикатори, с цел тяхното
актуализиране към текущите резултати по програмата и повишаване на изпълнението на междинните и крайните цели по
ПМДР.
Kik-info
√ Нова електронна услуга за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане
От 03.12.2018 г. Национална агенция за приходите внедри на нова електронна услуга с контролиран достъп за електронно
предявяване на актове, с които е установено публично вземане. Услугата е предназначена за всички органи на държавна
власт, включително на съдебната система и органите на местната власт, които със свои актове установяват публични
държавни и общински вземания. В тази връзка са утвърдени Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни
основания), с които е установено публично вземане. За осъществяване на достъп до електронната услуга е необходимо
всеки взискател да представи на изпълнителния директор на НАП заявление за ползване на електронната услуга (по
образец), ведно със списък на определените служител/и за администратори на електронната услуга (по образец), освен в
предвидените в Правилата изключения.
От момента на присъединяване на съответния взискател към електронната услуга НАП ще преустанови приемането на
изпълнителни основания по други канали извън електронната услуга (на хартиен носител, чрез Системата за електронен
обмен на съобщения, по имейл и т.н.). В тази връзка, в подходящ срок, преди подаване на заявлението, публичният
взискател следва да се обърне към лицата за контакт от ЦУ на НАП, с оглед уточняване на актуални данни за структурата,
вида на вземанията и актовете на съответния взискател, както и на организацията за бъдещото взаимодействие чрез
електронната услуга.
Крайният срок за присъединяване на публичните взискатели, които към настоящия момент предявяват публичните си
вземания – за събиране в НАП към електронната услуга, е 31.03.2019 г
БНТ
√ Вицепрезидентът ще се срещне със студенти с български произход
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще се срещне с чуждестранни студенти с български произход в Югозападния университет
„Неофит Рилски" в Благоевград.
Илияна Йотова ще разговаря със студентите за избора им да получат висше образование в нашата страна и за
възможностите за реализация. По време на срещата ще бъде засегнат и въпросът свързан с трудностите, които срещат при
издаването на български документи.
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√ Порожанов свиква Съвета по животновъдство
Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов свиква Съвета по животновъдство.
Повод за срещата са проблемите в сектор "овцевъдство". Анализите показват, че реализацията на продукти от овче мляко
среща сериозни трудности на вътрешния пазар. Част от овцевъдите са получили компенсации за загубите си, други обаче
не отговарят на условията. През тази година не е имало пазарен проблем с производството и изкупуването на краве мляко.
√ Македонският парламент прие третата и четвъртата поправка на Конституцията
Македонският парламент прие третата и четвъртата поправка на Конституцията, според изискванията, заложени в
Преспанския договор. Документът ще регламентира новото име на страната - Северна Македония, и ще отвори пътя на
Скопие към ЕС и НАТО, блокиран повече от четвърт век заради спора за името с Гърция. В следващите пет работни дни е
предвидено публично обсъждане на конституционните промени.
√ Напрежението между Москва и Киев не стихва
Украинският президент внесе в Радата предложение за прекратяване на договора за приятелство, сътрудничество и
партньорство с Русия. Предлага се това да стане от 1 април догодина. Москва нарече абсурдни твърденията, че се готви да
превземе пристанища в Азовско море.
На фона на напрежението в отношенията с Русия, в Украйна бяха свикани резервисти за военна подготовка. Те ще участват
във военни учения, които обаче ще приключат до Коледа, за да могат да се завърнат при семействата си.
Президентът Порошенко съобщи, че допълнителни военни части ще бъдат прехвърлени по границата с Русия. В 10 области
в страната е в сила военно положение. В същото време Говорителят на Кремъл определи като нагнетяване на
напрежението твърденията, че Русия иска да завземе пристанищата Бердянски и Мариупол и да създаде коридор между
тях и Крим.
Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: Тези твърдения са напълно абсурдни. Това е пореден опит за създаване на
напрежение. За съжаление, тези опити вероятно ще продължат с наближаването на президентските избори в Украйна.
Генералният секретар на НАТО обяви, че нищо не оправдава употребата на сила от страна на Русия.
Йенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО: Призоваваме към спокойствие и въздържане. Русия трябва да освободи
украинските моряци и кораби. И да позволи свободно плаване и безпрепятствен достъп до украинските пристанища в
Азовско море.
Русия плени 24 украински моряци и три кораба след сблъсък в Черно море на 25 ноември. На моряците е повдигнато
обвинение в незаконно пресичане на руската граница.
√ В Лондон започват парламентарни дебати за Брекзит
В Лондон започват петдневни парламентарни дебати за Брекзит преди гласуването на 11 декември.
Началото на дебатите обаче е възможно да се забави. Британското правителство може да е нарушило парламентарните
правила, като не е публикувало правното становище по текста за Брекзит, заяви председателят на Камарата на общините
Джон Бъркоу. Това означава, че депутатите ще обсъдят и гласуват днес дали да отнесат случая към комитета за
стандартизация.
Cross.bg
√ Енергийната комисия в ЕП прие доклада на Петър Курумбашев за АЕЦ „Козлодуй“
Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в ЕП (ITRE) прие с голямо мнозинство (38 гласа „за" и 3 гласа
„против") доклада за извеждане от експлоатация на ядрените мощности в АЕЦ „Козлодуй" в България и АЕЦ „Бохунице" в
Словакия, по който основен докладчик е Петър Курумбашев.
След редица проведени преговори, водени от българския евродепутат, енергийната комисия на парламента постигна
компромис - минимум, а не максимум 50% от средствата, както предлагаше ЕК, необходими за извеждането от
експлоатация на ядрените реактори, да бъдат предоставени от Европейския съюз. Комисията подкрепи и предложението
на Курумбашев средствата да следват практиката на предишната програма, в която България получи 60% от необходимите
средства от ЕС.
„По моя инициатива беше прието и допълнение, което ясно показва, че тези реактори са били преждевременно затворени
- особено що се отнася до блок III и IV на АЕЦ „Козлодуй", които и до днес можеше да работяти да произвеждат, при цена
100 лева на мегаватчас, електроенергия за около 400 милиона евро годишно. Едно е, ако говорим за суверенно решение,
взето от суверенни държави. В нашия случай, обаче, говорим за условие, поставено от Европейския съюз, който по това
време се състоеше от 15 държави членки."
Програмите „Козлодуй" и „Бохунице" са създадени в контекста на преговорите за присъединяване към ЕС на България и
Словакия. Настоящото предложение е продължение на ангажимента на Съюза да предостави финансова подкрепа на
държавите членки при извеждане от експлоатация, съответно на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" и на атомната
електроцентрала "Бохунице" в Словакия. В настоящото предложение за програмата „Козлодуй" са отделени €63 млн. За
програмата „Бохунице" са предвидени €55 милиона, а за програмата на Съвместния изследователски център (JRC) за
извеждане от експлоатация и управление на отпадъците са отделени оставащите €348 млн.
По инициатива на Петър Курумбашев енергийната комисия гласува и текстове, които позволяват да бъде използвана
експертизата на трети страни в процеса на извеждане от експлоатация, както и да бъдат споделяни информация и
познания с други държави членки на ЕС.
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„Радвам се, че успях да убедя колегите си да бъде отхвърлено предложението, идващо от Групата GUE/NGL(Европейска
обединена левица/Северна зелена левица) - за затваряне на ядрените мощности в Европа", каза още Курумбашев.
Оттук нататък следва Европейският парламент да гласува в пленарна зала точките, отнасящи се до следващия бюджет на
ЕС, на базата на които ще бъдат отделени средствата за България и Словакия.
√ Франция отменя увеличаването на акциза върху горивата
Френското правителство отменя увеличението на акциза върху горивата от 1 януари, съобщи правителствен източник,
цитиран от агенция Франс прес.
Именно планираното увеличение от догодина беше в основата на бурните протести в страната през последните две
седмици.
Очаква се премиерът Едуар Филип да обяви стъпката по-късно днес, както и други мерки, целящи успокояване на
националните демонстрации, които се превърнаха в бунт срещу президента Еманюел Макрон.
Отмяната на увеличаването на акциза бе едно от основните искания на лидерите на „жълтите жилетки", заедно с по-висока
минимална заплата и връщането на данък „богатство" за печелещите повече, който бе отменен миналата година.
Макрон решил да замрази планираното увеличение на акциза късно в понеделник.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Какъв въздух диша България? Данни и коментар на живо;
Можем ли да се предпазим от фините прахови частици? Съветите на лекаря;
В името на потребителя - проверки в магазина и мола. Гост Димитър Маргаритов;
Шампион в ледени води - Петър Стойчев специално за БНТ;
Българската топ дизайнерка Невена Николова, която облича Десислава Радева и Лиз Хърли.
БТВ, "Тази сутрин"
Ексклузивно: Шампионът от ледените води в Антарктида Петър Стойчев е специален гост на "Тази сутрин";
За скандала и делото "Суджукгейт" - коментира бившият депутат Живко Мартинов;
Серия от нападения над жени във врачанско село. Какво ще е наказанието за извършителя?
На живо - къде е най-мръсният въздух в София и какви мерки взима общината?
Каква е българската следа в най-новата космическа мисия на НАСА?
Нова телевизия, „Здравей България"
Тема: на живо с шампиона по плуване Петър Стойчев -"Как се печели състезание в ледена вода с температура
минус един градуса?"
Кои са градовете с най-мръсен въздух у нас? И колко е замърсена столицата във вторник сутрин? Гледайте на живо.
За условията в арестите и в затворите у нас? Защо страната ни е толкова често осъждана?
В "Дръжте крадеца" - продавачка на парфюми в схватка с обирджии.
За застраховките и системата "Бонус-малус" - коментират специалистите.
Тема: За протестите на "жълтите жилетки" - последните новини в директно включване от Франция.
Коя е новата "Мис България"? 17-годишната Теодора Мудева е гост в студиото заедно с двете си подгласнички;
Как младежи направиха триизмерна карта на Морската градина в Бургас?
√ Събития в страната на 4 декември
София.
От 11.00 часа в сградата на Академията на МВР министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще даде
началото на коледното издание на благотворителната кампания на МВР в подкрепа на децата на загинали и
пострадали при изпълнение на служебния дълг.
От 14.00 часа ще се проведе съвещание на министърът на правосъдието Цецка Цачева с ръководствата на
Прокуратурата, МВР, Главна дирекция„Изпълнение на наказанията" и Областна служба „Изпълнение на
наказанията" - София за условията в арестите.
От 09.00 часа храм „Преображение Господне" в кв. „Лозенец" Белоградчишкият епископ Поликарп ще отслужи
Архиерейска света Литургия в деня, в който Православната църква прославя света великомъченица Варвара.
От 09.30 часа ще започне седмичното заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
От 09.30 часа в хотел „Интерконтинентал София" Управляващият орган на ОПИК ще отчете напредъка по
програмата за 2018 г. и ще представи новите схеми за кандидатстване през 2019 г.
От 09.30 часа в зала 106 на Университета по библиотекознание и информационни технологии ще се проведе
Научна конференция на тема „Библиотечният и информационен мениджмънт: 10 години постижения и
предизвикателства".
От 09.30 часа в Лабораторията за иновации (ул. „Сердика" №1) ще се проведе събитие, организирано от Столична
община, във връзка с изпълнението на проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални
иновации в Дунавския регион".
От 09.30 часа в Sofia Event Center щесе проведе конференция на тема „4U: Брекзит, Митници и Данъци 2019".
От 10.00 часа в Литературен клуб „Перото" ще се проведе събитие на УНИЦЕФ.
От 10.00 до 13.00 часа в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова" ще бъде разположен мобилен кабинет за
анонимно безплатно консултиране и изследване за СПИН. Инициативата е част от информационна кампания на
БЧК по повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН.
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От 10.30 часа в зала Парламент на хотел „Интерконтинентал" ще се проведе Пресконференция на Delta Real Estate
по повод планираното откриване на Delta Planet Mall във Варна.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция по повод премиерата на скулптора
Живко Седларски в годишните награди за най-стилни и успели българи „БГ модна икона 2018".
От 11.30 часа в блок 9 на Техническия университет - София ще бъде открита нова учебна лаборатория „Роботика и
автоматика".
От 12.00 часа, ръководството на СДС ще даде пресконференция за Бюджет 2019 и актуалната политическа
обстановка в сградата на ул. „Г.С.Раковски".
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция за „Бонус- малус" системата.
Събитието е организирано от Българското обединение на шофьорите, Съюзът на преподавателите по авто-мото
подготовка, Браншовият съюз за стопанска инициатива в транспорта, Камарата на автомобилните превозвачи и
граждани.
От 14.00 часа на Националния пресклуб на БТА ще се проведе кръгла маса на тема „Сънната апнея и шофьорите".
От 14.00 часа в зала „А" на Българската търговско-промишлена палата ще се проведе форумът „Кръгова икономика
- ефективно използване на ресурсите в Дунавския регион". Събитието се провежда в рамките на проект MOVECO,
чиято главна цел е свързана с разработване на дейности и мерки, подпомагащи МСП към въвеждане на модела
на „кръговата икономика", който създава предпоставки за ефективно и ефикасно използване на природните
ресурси чрез намаляване, повторно използване, преработка и трансформация
на масовите отпадъци в ресурс за ново производство.
От 15.00 часа в рапортната зала на хирургията на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов", болницата ще получи дарение от
Тайванския институт.
От 16.00 часа в конферентната зала на Столична община Дирекцията на Природен парк „Витоша" към
Изпълнителна агенция по горите организира тържествено отбелязване на Международния ден на доброволеца.
От 17.30 часа Съюзът на ловците и риболовците в България и издателство „Захарий Стоянов" ще представят книгата
„Спомен за лисицата" от проф. Любомир Халачев на бул. „Витоша" 31-33.
От 18.00 часа в Унгарския културен институт ще бъде открита изложбата „Готови за приключение. Автомобилно
рали Будапеща-Константинопол,1912".
От 19.00 часа в зала 6 на НДК ще се проведе церемонията по връчването на на наградите в конкурса „Мистър и
Мисис Икономика".
От 19.00 часа в хотел „Интерконтинентал" ще се проведе XI годишна церемония по награждаване на победителите
в конкурса „ИТ мениджър на годината".
От 19.30 часа в хотел „Хилтън" ще се проведе петото издание на Годишните награди за благотворителност и
корпоративна социална отговорност „Златно сърце", организирани от списание и клуб BUSINESS LADY и списание
BULGARIA BUSINESS REVIEW.
От 19.30 часа в Литературен клуб „Перото" ще се състои церемонията по връчването на Годишните награди „Валя
Крушкина - журналистика за хората".
От 20.00 часа в зала 1 на НДК ще започне концерт на американската певица Бет Харт.

***
Асеновград.
От 17.30часа в Градската библиотека, пловдивските поети Стефка Тотева и Ради Радев ще представят своето
творчество.
***
Банско.
От 17.30 часа в Посетителския информационен център кметът на Община Банско Георги Икономов ще се срещне
с гражданите, които живеят в района между улиците „Иконом Чучулайн" и „Явор".
***
Благоевград.
От 11.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще се срещне със студенти от Югозападен университет „Неофит
Рилски" в зала 114 в Учебен корпус 1 на университета.
От 16.00 часа в Регионалния исторически музей ще бъде открита фотографската изложба „Каузите на Боян Петров
- биоразнообразието в Кресненския пролом".
***
Бургас.
От 11.30 часа в кафенето на Община Бургас композиторът Стефан Диомов ще представи информация за
предстоящия си концерт „Бяла Коледа".
От 15.30 часа в зрителната зала на Културен дом на Нефтохимика ще се проведе Празничен никулденски концерт,
организиран от „Съюз на пенсионера 2004" - Бургас.
От 18.00 часа Факултетът за приложни изкуства към Националната художествена академия ще представи изложба
с творби на свои студенти в КЦ „Морско казино".
***
Варна.
От 10.30 часа инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните във Варна ще направят проверки на
търговци по повод Никулден.
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От 11.00 часа в зала „Одесос" на Археологическия музей ще се проведе пресконференция във връзка с новия
проект на Регионален исторически музей - Варна, отдел „Най-нова история" - „Годината, която промени
всичко: Чехословакия и Европа през 1968". Проектът, по който РИМ - Варна е партньор, е финансиран по програма
„Европа за гражданите" и ще се занимава със събитията по време на Пражката пролет през 1968 г.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа в зала 401 на Стопански факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" ще се
проведе научен семинар на тема „Образование в туризма" организира катедра „Туризъм" при факултета.
От 10.00 часа в детска градина „Соня" ще се проведе демонстрационно занятие - празник с децата от 4-Б група
„Мечо Пух" под мотото „Ние знаем как да се храним здравословно".
От 10.30 часа в зала 314 на Областна администрация - Велико Търново ще се проведе семинар за дейността на
доброволните формирования на територията на областта.
От 12.00 до 14.00 часа в парк „Марно поле" доброволци от ЦМЕДТ „Амалипе" , клуб „Живей" към РЗИ - Велико
Търново, БМЧК, и ГУП , ще раздават презервативи, балони и здравно образователни материали. По същото време
там ще бъде позициониран мобилен кабинет „КАБКИС" за безплатно анонимно изследване, за ХИВ/ СПИН.
Изследването е изключително бързо и в рамките на 10 минути хората ще могат да разберат резултатите си.
От 17.00 часа, пред сградата на Община Велико Търново ще се проведе тържество за официалното светване на
коледната украса в града. В 18.00 ч. ще се проведе дефиле на Духовия оркестър към СУ „Емилиян Станев", което
ще създаде много настроение за посетителите на Коледния базар в парк „Марно поле".
От 19.00 часа в малка зала на МДТ „Константин Кисимов" ще бъде представен „Няма да платим" по Дарио Фо театрален спектакъл.
***
Видин.
От 10.30 часа в заседателната зала на Областен информационен център-Видин ще бъдат представени резултатите
от анкетата за бъдещето на Кохезионната политика в област Видин - резултат от гражданския диалог, осъществен
от ОИЦ-Видин и Община Видин.
От 13.00 часа в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев" ще бъде представена книгата „Скрита в стиховете"
на Лора Цветанова.
***
Враца.
От 14.00 часа в ОДМВР - Враца ще се проведе редовен месечен брифинг на ОДМВР - Враца.
От 17.00 часа в малката зала на Художествена галерия „Иван Фунев" ще бъде представена коледна изложба на
врачански художници.
***
Горна Оряховица.
От 14.00 часа в Спортна зала „Никола Петров" ще се проведат среща от зоналното първенство по хандбал за
момичета 14 г., под домакинството на ХК „Локомотив" гр. Горна Оряховица.
От 17.30 часа в Художествена галерия „Недялко Каранешев" ще бъде представена Коледна изложба на
горнооряховски художници.
***
Добрич.
От 16.00 часа в НЧ „Йордан Йовков - 1780 г." ще бъде открит „Център по минералогия и спелеология".
***
Дупница.
От 10.30 часа в кабинета на зам.-кмета на Община Дупница Олга Китанова ще се проведе пресконференция във
връзка с налозите за МПС за община Дупница.
***
Каварна.
От 17.30 часа на пл. „Защитата на Каварна" ще бъдат запалени светлините на Коледната елха.
***
Кюстендил.
От 13.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Кюстендил ще се проведе извънредно заседание
на Асоциация по ВиK.
***
Ловеч.
От 13.00 часа залата на Областния информационен център ще се проведе пресконференция, на която ще се
обобщят резултатите от проведените в общините на област Ловеч срещи на тема „Какво постигнахме чрез
Еврофондовете, какво предстои".
***
Монтана.
От 18.30 часа в Драматичния театър ще започне концерт на Китаро-мандолинен оркестър „Монтана" към НЧ
„Разум 1883" - „Една нощ в операта".
***
Панагюрище.
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От 09.00 часа в зала Арена Асарел ще се проведе Първият Международен детски футболен турнир „Проф. Д-р
Лъчезар Цоцорков".
***
Плевен.
Медицински университет - Плевен организира празнично шествие и тържествена промоция на младите лекари от
39-тия пореден випуск на Факултет „Медицина". От 10.00 часа в Ректората ще се проведе ритуал по
предаване символите на Университета. В 10.15 часа ще започне празнично шествие от Ректората до площад
„Възраждане". В 10.30 часа ще се състои поднасяне на венец пред Вечния огън на Параклис-мавзолей „Св. Георги
Победоносец". В 11.00 часа ще започне тържествената промоция на младите лекари в зала „Магнум". От 12.00
часа ще се проведе коктейл за дипломанти, преподаватели и гости.
***
Пловдив.
От 10.30 часа ще се състои официалното откриване на обновената сграда на „Професионална гимназия по
хранителни технологии и техника".
От 19.00 часа в „Петното на Роршах" журналистката Евгения Атанасова ще представи книгата си „Кристо, Владо,
Росен и плаващите кейове".
***
Разград.
От 13.00 часа ще се проведе месечният брифинг на директора на ОДМВР-Разград старши комисар Ивайло Йовчев.
***
Сливен.
От 10.00 часа в зала 105, в сградата на Община Сливен ще се състои брифинг на общинското ръководство.
От 17.30 часа в Узунова къща ще бъде открита изложбата „Спомен за Даниела Ненчева", организирана от близки
приятели на художничката, със съдействието на Община Сливен и Художествена галерия „Димитър Добрович".
***
Силистра.
От 17.30 часа на площад „Свобода" ще се състои тържествено запалване на коледните светлини „Около елхата".
***
Шумен.
От 09.15 часа в църквата „Свети Три Светители" ще бъде отслужена Света литургия за Св. Варвара, закрилница на
артилеристите.
От 10.30 часа в сградата на Департамента по чуждоезиково обучение на Военното училище ще се състои
тържествен водосвет и церемония по награждаване на офицер артилерист за изключителни заслуги към
българската артилерия с почетна грамота, икона на св. Варвара и връчване на плакет.
От 14.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен ще се проведе заседание на Областния съвет по условия
на труд.
От 17.00 часа пред ДКТ „Васил Друмев" ще се състои тържество за запалване на коледните светлини „Празнично
сияние".
От 17.00 часа в НЧ „Напредък- 1869" ще бъде открита изложба „Приложно изкуство и дърворезба" на Албена
Бозаджиева и Страхил Давидов.
Profit.bg
√ Азиатските акции поевтиняват днес, след като оптимизмът намаля
Азиатските акции поевтиняват днес, след като оптимизмът намаля, а съмненията около това дали САЩ и Китай ще могат
да изгладят различията си по отношение на търговията се засилиха.
Обратната крива при лихвите по щатските държавни облигациии също така породи опасения от евентуална рецесия.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.3%, след като някои китайски индекси останаха на отрицателна
територия.
Индексът на сините чипове CSI300 отчита леко понижение, докато индексът Shanghai Composite записа минимален ръст.
Основният хонконгски индекс изгуби 0.3%.
Австралийският основен индекс отстъпи с 0.8%, докато южнокорейският Kospi се понижи с 0.6%. Японският Nikkei губи 1.3%
за деня.
Временното замразяване на задълбочаването на търговската война между САЩ и Китай предизвика ръст на пазарите в
световен мащаб вчера, повишавайки световния индекс на MSCI с 1.3%.
Още преди денят да приключи обаче основните щатски индекси отстъпиха от върховите си нива за деня, след като
инвеститорите продължиха да размишляват около неразрешените въпроси между двете държави.
Вчера индексът Dow Jones затвори с повишение от 1.13%, S&P 500 добави 1.09%, а технологичният Nasdaq Composite се
повиши с 1.51%.
Анализатори очакват кривата на доходността при двегодишните и десетгодишните книжа, която е считана за
предшественик за рецесия в САЩ, скоро да се обърне.
Днес лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации падна до 2.9407%, в сравнение с нивото на затваряне от 2.991%
от вчера. Лихвата по двегодишните книжа също се понижи, но с по-малко, докосвайки 2.8028%, след като вчера затвори
на ниво от 2.833%.
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Така спредът между лихвите на 10-годишните и двегодишните книжа е по-малко от 14 базисни пункта, което е най-ниското
ниво от юли 2007 г.
За разлика от пазарите на акции, които не успяха да запазят ръста си, цените на петрола продължиха да се покачват, след
като скочиха с 4% в предходния ден вследствие на временното търговско примирие между САЩ и Китай и преди ключовата
среща на ОПЕК, на която се очаква намаляване на производството.
Щатският лек суров петрол поскъпна с 1.2%, до 53.58 долара за барел днес, докато фючърсите на брента добавиха 1.1%
към цената си, до 62.35 долара за барел.
На валутните пазари доларовият индекс се понижи с 0.2%, до 96.808.
Доларът отстъпи с 0.3% спрямо йената, до 113.28, докато еврото поскъпна с 0.2%, до 1.1373 спрямо долара.
С поевтиняването на долара китайският юан продължава да поскъпва. От петък юанът е поскъпнал с над 1 000 пипса
спрямо долара, достигайки 6.8545 днес.
Спот цената на златото скочи се повиши вследствие на по-евтиния долар, нараствайки с 0.40%, до 1 235.88 долара за
тройунция.
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