Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Bloomberg TV
√ Вносът на работна ръка – един от базисните приоритети на работодателите
Проф. Богдан Угърчински, член на НС на АИКБ, В развитие, 18.09.2017
Недостигът на квалифицирана работна ръка е един от най-големите проблеми за бизнеса у нас. Само за нуждите на
предприятията на АИКБ са нужни 45 хил. квалифицирани и инженерни кадри.
Това каза във „В развитие“ с водещ Делян Петришки членът на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) проф. Богдан Угърчински.
„Съществуват много ограничения, които пречат на работодателите да решат този проблем чрез наемане на кадри от
чужбина, докато редица други страни от Източна Европа решиха проблема си с подписването на споразумения със
страните в застой, или с тези, които традиционно изнасят работна ръка“, допълни още той.
Според Угърчински едно от решенията е внасяне на работна ръка от страните от бившия СССР като Украйна, Молдова,
Казахстан и т.н. „Можем да използваме капацитета и знанията на тези хора, които първо са близки до нас езиково, второ
разходите им за назначаване на работа са далеч по-ниски“, посочи гостът в студиото.
Проблемите – държавната политика в сферата повече възпрепятства, отколкото поощрява внасянето на квалифицирани
кадри, а в годините подобни споразумения са били неаргументирано прекратявани – както когато през 2012 работниците
от Виетнам са били намалени наполовина.
Вижте целият разговор в следното видео:
Actualno.com
√ Заради шоковото увеличение на таксите за пренос на газ бизнесът сезира ЕК
Предложението на "Булгартрансгаз" за шоково увеличение на таксите за пренос и достъп до мрежата ще се сблъска със
сериозен отпор от страна на бизнеса. Индустриалните потребители на природен газ са готови с жалби до Върховния
административен съд, Комисията за защита на конкуренцията и Европейската комисия, ако енергийният регулатор одобри
искания от компанията скок на таксите с до 60%, пише вестник "Сега".
Бизнесът за пореден път настоя за отсрочка в новия тарифен модел, предложен от "Булгартрансгаз". Ако новите цени
станат факт, те ще бъдат обжалвани, тъй като нарушават правилата на конкуренцията и дават ценови промоции на
"Газпром", казва Константин Делисивков от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).
"Те ще доведат до рязко поскъпване на услугата за бизнеса и до надвзет приход от "Булгартрансгаз".
Настояваме за отлагане на новия модел, докато се направи оценка за въздействие на методологията върху цените", заяви
той по-рано пред Медиапул. Бизнесът смята, че цените за пренос трябва да се определят според всеки отделен профил на
потребление на едно предприятие. Причината е, че в една година има промени и не е коректно да се очакват точни
прогнози за заявка на годишен капацитет. Е
дрият бизнес все още не е решил дали ще протестира, както се закани при обявяването на модела от страна на
"Булгартрансгаз". Индустриалните потребители изтъкват, че новите правила не важат за руския доставчик "Газпром". "Това
означава, че се въвежда постоянна промоция за "Газпром". Всички български потребители от 1 октомври ще заплащат над
27 лв. за пренос на 1000 куб.м, а "Газпром" - повече от два пъти по-малко. Това е дискриминация за българските
потребители", пишат от БФИЕК. Според тях така "Булгартрансгаз" дава недопустима държавна помощ на "Газпром", което
подлежи на санкция от Еврокомисията.
Миналия петък четирите работодателски организации - АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП, излязоха с остро писмо, в което
критикуват предложения модел. В него те изтъкват, че енергийният регулатор не защитава фирмите и битовите абонати от
монопола на "Булгартрансгаз". Предложението на компанията обаче твърдо се подкрепя от Министерството на
енергетиката, което го оправдава с евроизисквания.
В задочен отговор министърът на енергетиката Теменужка Петкова пресметна, че увеличението на крайната цена на
природния газ в резултат от драстичния скок на такса пренос и достъп ще бъде от 0.37% до максимум 3%.
По-рано Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърди сметките на "Булгаргаз" за намаление на цената на
синьото гориво със 7.29% от октомври, но без разходите за пренос, акциз и ДДС. Очаква се крайното поевтиняване на газа
да е около 4% именно заради вдигането на таксите за пренос. Последната промяна в цените бе в началото на април, когато
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газът поскъпна с почти 30%. Заради драстичния скок промяна имаше и в цените на парното, което скочи средно с 22.14 на
сто.
Междувременно над 5100 клиенти в София остават неотчетени и с начислени санкции, предвидени в Наредбата за
топлоснабдяване, поради неосигурен достъп за отчет. Това съобщиха от компанията за топлинно счетоводство "Техем".
В тези случаи се начислява служебен разход до 280 литра на ден на човек (на месец това означава до 8 кубически метра),
а на радиаторите на клиентите с неотчетен разход се начислява максимална мощност. От "Техем" напомниха, че крайният
срок за корекции в изравнителните сметки за сезон 2016/2017 е 30 септември.
bNews
√ Заради шоковото увеличение на таксите за пренос на газ бизнесът сезира ЕК
Предложението на "Булгартрансгаз" за шоково увеличение на таксите за пренос и достъп до мрежата ще се сблъска със
сериозен отпор от страна на бизнеса.
Индустриалните потребители на природен газ са готови с жалби до Върховния административен съд, Комисията за защита
на конкуренцията и Европейската комисия, ако енергийният регулатор одобри искания от компанията скок на таксите с до
60%, пише вестник "Сега".
Бизнесът за пореден път настоя за отсрочка в новия тарифен модел, предложен от "Булгартрансгаз". Ако новите цени
станат факт, те ще бъдат обжалвани, тъй като нарушават правилата на конкуренцията и дават ценови промоции на
"Газпром", казва Константин Делисивков от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).
"Те ще доведат до рязко поскъпване на услугата за бизнеса и до надвзет приход от "Булгартрансгаз". Настояваме за
отлагане на новия модел, докато се направи оценка за въздействие на методологията върху цените", заяви той по-рано
пред Медиапул.
Бизнесът смята, че цените за пренос трябва да се определят според всеки отделен профил на потребление на едно
предприятие. Причината е, че в една година има промени и не е коректно да се очакват точни прогнози за заявка на
годишен капацитет. Едрият бизнес все още не е решил дали ще протестира, както се закани при обявяването на модела от
страна на "Булгартрансгаз".
Индустриалните потребители изтъкват, че новите правила не важат за руския доставчик "Газпром". "Това означава, че се
въвежда постоянна промоция за "Газпром". Всички български потребители от 1 октомври ще заплащат над 27 лв. за пренос
на 1000 куб.м, а "Газпром" - повече от два пъти по-малко. Това е дискриминация за българските потребители", пишат от
БФИЕК. Според тях така "Булгартрансгаз" дава недопустима държавна помощ на "Газпром", което подлежи на санкция от
Еврокомисията.
Миналия петък четирите работодателски организации - АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП, излязоха с остро писмо, в което
критикуват предложения модел. В него те изтъкват, че енергийният регулатор не защитава фирмите и битовите абонати от
монопола на "Булгартрансгаз". Предложението на компанията обаче твърдо се подкрепя от Министерството на
енергетиката, което го оправдава с евроизисквания.
"Никъде в директивите на ЕС не пише, че България трябва да вдига цени и такси. Единственото изискване е да бъде
въведен "входно-изходният модел", което е трябвало да се случи още през 2011 г.", пишат работодателите. Те изтъкват, че
проблемът е в липсата на икономическа обосновка за драстичното повишение. В периода 2007-2016 г. "Булгартрансгаз" е
натрупал печалба от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната - 73 млн. лв.
При това газовият оператор не може да натовари дори половината от капацитета на мрежата, която управлява, изтъкват
работодателите.
В задочен отговор министърът на енергетиката Теменужка Петкова пресметна, че увеличението на крайната цена на
природния газ в резултат от драстичния скок на такса пренос и достъп ще бъде от 0.37% до максимум 3%.
По-рано Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърди сметките на "Булгаргаз" за намаление на цената на
синьото гориво със 7.29% от октомври, но без разходите за пренос, акциз и ДДС. Очаква се крайното поевтиняване на газа
да е около 4% именно заради вдигането на таксите за пренос. Последната промяна в цените бе в началото на април, когато
газът поскъпна с почти 30%. Заради драстичния скок промяна имаше и в цените на парното, което скочи средно с 22.14 на
сто.
Междувременно над 5100 клиенти в София остават неотчетени и с начислени санкции, предвидени в Наредбата за
топлоснабдяване, поради неосигурен достъп за отчет. Това съобщиха от компанията за топлинно счетоводство "Техем".
В тези случаи се начислява служебен разход до 280 литра на ден на човек (на месец това означава до 8 кубически метра),
а на радиаторите на клиентите с неотчетен разход се начислява максимална мощност. От "Техем" напомниха, че крайният
срок за корекции в изравнителните сметки за сезон 2016/2017 е 30 септември.
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√ Инфлацията в България през август е над 2 пъти под средната за ЕС
Според статистиката, лидери с най-висока инфлация са Латвия, Естония и Литва
Със своите 0,7 процента инфлация за август България изостава над два пъти от средните стойности за ЕС. Страната ни е на
пета позиция в долната част на таблицата, като пред нас с по-ниска инфлация са Румъния и Гърция (с по 0,6%), Кипър (0,5%)
и Ирландия (0,4%). Това стана ясно от публикуваните днес ревизирани данни от статистическата служба на ЕС „Евростат".`
Според статистиката, лидери с най-висока инфлация са Латвия (3,2 на сто), Естония (4,2 на сто) и Литва (4,6 на сто).
През август инексът на потребителските цени в еврозоната е 1,5 на сто (спрямо август 2016 г.), а месечната нараства с 0,2
процентни пункта (през юли е отчетена 1,3-процента инфлация). За целия Европейски съюз годишната инфлация е 1,7
процента, а месечната е нараснала също с 0,2 процентни пункта (през юли е отчетена 1,5-процентна инфлация). Въпреки
че ревезираните данни представляват най-силното нарастване на потребителските цени след април, когато те се повишиха
с 1.9%, инфлацията в еврозоната през август остава далеч под целевото ниво, определено от Европейската централна банка
(ЕЦБ) за малко под 2 процента.
Основен двигател за инфлацията през август в ЕС са енергийните цени. които се повишават на годишна база с 4,0% след
техен растеж с 2,2% през юли, докато цените на хранителни стоки, напитките и тютюневите изделия, както и тези на
услугите нарастват за трети пореден месец съответно с 1,4 и и с 1.6 процента.
В същото време основният индекс на потребителските цени (изключвайки цените на храните, тютюневите изделия и на
енергията) се повишава за втори пореден месец с 1.2% спрямо година по-рано. Трябва да се има предвид, че именно
основният индекс на потребителските цени се следи внимателно от ЕЦБ като индикатор за текущото и бъдещото
поведение на инфлацията в региона.
Публикуваната неотдавна прогноза на ЕЦБ бе за инфлация под 1 процент в края на годината за еврозоната. Освен това, се
очаква инфлацията в страните от валутния съюз да спадне до 0.9% през първото тримесечие на 2018 година.
Investor.bg
√ Теменужка Петкова: Процедурата за продажбата на ЧЕЗ е спряна
Започнаха проверки на трите електроразпределителни предприятия и ЕСО
Процедурата за продажбата на ЧЕЗ е спряна, заяви в Перник министърът на енергетиката Теменужка Петкова, цитирана от
БТА. Сделката е изцяло в рамките и компетентностите на чешката държава, припомни министърът.
„Това, което аз знам, е, че тази процедура е спряна - дали временно, дали постоянно, но независимо от това какво ще реши
чешката държава, определеният за купувач ще трябва да бъде проверен и от нашия регулатор“, заяви Петкова.
„Не бива да забравяме, че електроенергийната сигурност на страната е основна част от нашата национална сигурност“,
подчерта министърът.
Припомняме, че чешката компания влезе в България през 2004 година, придобивайки мажоритарен дял в трите
електроразпределителни дружества в Западна България - "Електроразпределение Столично", "Електроразпределение
София" и "Електроразпределение Плевен" за сумата от 281,5 млн. евро. Две години по-късно компанията закупи и
въглищната централа ТЕЦ Варна. Чешката компания притежава и два парка за производство на електроенергия от
възобновяеми източници.
Заради липсата на екологични инсталации ТЕЦ Варна трябваше да затвори в началото на 2015 година.
CEZ започна да отчита какъв е инвестиционният интерес към българските ѝ активи от януари. Решение трябва да се вземе
до края на септември.
Министерството на енергетиката трета поредна година извършва проверки на трите електроразпределителни
предприятия и Електроенергийния системен оператор (ЕСО), съобщи още Теменужка Петкова.
Това включва инспектиране на място на техническите съоръжения, разполагаемост с екипи на трите ЕРП-та, материали,
запаси за предстоящия есенно-зимен сезон. Ще бъдат проверени и просеките, които трябва да бъдат почистени и да
гарантират, че през зимата няма да има счупване на дървета и късане на електропроводи.
Проверките започват днес и ще продължат до 4 октомври. Според министъра те са един вид превенция при евентуална
тежка зима.
През втората половина на октомври ще бъдат извършени проверки и във всички енергийни предприятия, които са
спечелили търг за осигуряване на студен резерв, съобщи още Петкова. Инспекцията ще се осъществи на място. Ще искам
да видя какви са запасите от въглища, където студеният резерв се осигурява с този ресурс, каза министърът.
По отношение опасността от затваряне на въглищни централи тя припомни, че Европа е приела референтен документ през
април тази година, който не е бил подкрепен от България и още седем държави, сред които Германия, Румъния, Полша.
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Въглищните централи осигуряват малко над 40% от електрическата енергия на страната, каза Петкова. По думите й това са
базови мощности за българската енергетика и те няма как да бъдат заменени. Още повече, централите в Маришкия басейн
отговарят и на съответните изисквания, там има запаси на лигнитни въглища, които биха могли да удовлетворят
потребностите ни за следващите 60 години, увери министърът. Тя съобщи, че в момента се подготвя искане за безсрочна
дерогация по отношение на завишените изисквания от страна на ЕК.
Относно притесненията на бизнеса за новата цена на природния газ Петкова каза, че става въпрос за транспониране на
европейска директива, за която сме закъснели и крайният срок за прилагането й е 1 октомври 2017 г. Ако това не се случи,
ни грози поредната наказателна процедура, предупреди Петкова.
По думите й от „Булгартрансгаз“ и КЕВР са изчислили евентуално увеличение от 0,37% до близо 3%. Смятам, че не би се
отразило фатално на българската индустрия и бизнес, заяви министърът.
Ние искаме „Булгартрансгаз“ да реализира и проекта за газоразпределителен център на територията на България, за което
трябва изцяло да отговаряме на всички европейски изисквания. Близо пет години този модел е отложен и няма как
България да е последната държава, която да го въведе по отношение на дейността на оператора, заяви Петкова.
Министърът инспектира днес съоръжения на ЧЕЗ на територията на Перник и Радомир.
√ Борисов: Местното присъствие на ЕИБ ще улесни бизнеса в представянето на европроекти
Премиерът и президентът на Европейската инвестиционна банка откриха офис на банката в София
Откриването на офис на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в България ще улесни максимално българският бизнес
в представянето на европейски проекти. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който заедно с президента
на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер официално откри днес офис на банката в София, предава БТА.
Според Борисов присъствието на ЕИБ в България ще предостави ценна подкрепа на българската икономика, включително
на частни компании, като предостави пряка точка за контакт на европейски финансови инструменти, както и консултантски
опит.
По думите му отварянето на този офис е и признание за стабилната банкова система в страната.
"Като започне председателството ни, и през този офис ще може да говорим за Балканите като едно по-добро място за
живот. Балканите се нуждаят от перспектива", допълни премиерът.
Президентът на ЕИБ Вернер Хойър очаква да се осъществят добри проекти в България.
"Ние сме най-голямата инвестиционна банка, затова трябва да допринасяме за промените", каза той.
Хойър уточни, че от 1992 г. банката е изградила много балансиран портфейл от заеми. "В сравнение с други европейски
страни финансовата ни подкрепа в България е много силна", каза той.
По думите му засиленото местно присъствие на ЕИБ ще позволи обвързването на отпускането на заеми с безвъзмездни
средства от ЕС, включително структурните фондове и финансирането, подкрепено от Европейския фонд за стратегически
инвестиции.
През 2016 г. отпуснатите заеми от ЕИБ в България възлизат на 467 млн. евро. През последните пет години банката е
осигурила средства в размер на 1,6 млрд. евро за инвестиционни проекти.
Европейската инвестиционна банка е стратегически партньор на Столична община в работата по проекти, с които се
развива София като зелен и иновативен град, е посочила кметът на София Йорданка Фандъкова в разговор с Вернер Хойер.
В София през последните години са реализирани много важни проекти, с финансовата подкрепата на ЕИБ. Над 251 млн.
евро са инвестирани при строителството на втората линия на метрото и разширението на първата "Младост - Цариградско
шосе", първа и втора фаза на Завода за преработка на битови отпадъци, кръстовища на две нива, инвестиционна програма
за рехабилитация на улици и булеварди, доставка на нови автобуси за градския транспорт, е посочила Фандъкова.
В момента Столичната община води преговори с Европейската инвестиционна банка за финансиране на третата линия на
метрото, както и за трета фаза на Завода за преработка на отпадъци, с която ще се изгради инсталацията за RDF гориво в
"Топлофикация - София".
Очакваме и разрешението на ЕИБ остатъкът от средствата за купуване на автобуси, който е в размер на 8,6 млн. лева, да
бъде насочен за купуването на нови 22 автобуса на природен газ, е добавила Фандъкова.
В. Сега
√ БНБ съветва как да се жалваме от банките
Наръчник на потребителя, в който дава напътствия на клиентите на търговските банки, написа и разпространи вчера БНБ.
Един от основните акценти в него е, ако клиентите имат съмнение за неправилно начислени лихви и такси, да се обръщат
към самите банки. "В случаите, когато са засегнати интересите на клиентите и се установят например неправилно
начислена лихва по депозит или кредит, неясно начислени такси, неоторизирани трансакции с карти, изяснете
обстоятелствата първо с обслужващата банка или дружеството за електронни пари", посочва БНБ.
Ако банката не се произнесе в законовия 30-дневен срок или решението й не удовлетворява клиента, спорът може да бъде
отнесен към помирителните комисии на Комисията за защита на потребителите. В тях са включени експерти от КЗП, БНБ и
Асоциацията на банките в България. Помирителната процедура е безплатна и е по-лесният вариант от воденето на съдебни
дела. Срокът за стигане до решение в помирителната комисия е не повече от 2 месеца след представянето на всички
документи, становища и доказателства, става ясно от наръчника. В него са описани подробно стъпките, които трябва да
преминат недоволните клиенти в търсене на разрешение на казуса, как да подадат заявление и какви са последиците от
помирителното решение. То не може да бъде половинчато или под някакво условие, а трябва да се приеме и от двете
страни изцяло.
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Според БНБ обаче търговските банки не искат да губят клиенти и се стремят да разгледат и разрешат бързо възникналите
спорове и случаи на неудовлетвореност. В наръчника е включен и списък с телефоните и мейлите на всяка банка, на които
потребителите могат да изпращат жалби и сигнали.
В помагалото се описват видовете сметки, депозити, кредити и карти, за какво се използват, как се определят лихвите по
тях и какви такси и комисиони се начисляват допълнително, но без да се посочва колко струват. Изрично е посочено, че
кредиторът не може да изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на
кредити. Има и съвети как да се предпазим от кражба на лични данни и средства от сметките ни, както и от интернет
измами. Наръчникът е публикуван на сайта на БНБ - http://www.bnb.bg.
Дневник
√ Делото срещу по-високата цена на парното и топлата вода започва днес
Делото срещу решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което бе увеличена цената на
топлинната енергия, започва днес. В края на април стана известно, че прокуратурата е завела дело пред столичния
административен съд.
С решението си регулаторът реално е увеличил цената на парното и топлата вода с повече от 25 процента, аргументираха
се през април от Върховната административна прокуратура. Според протеста с решението си енергийният регулатор на
практика се е съгласил да не спази закона, за да осигури повишаването на съответните цени.
"Подобна ситуация не е в унисон и с целите по член 2 от Закона за енергетиката и с основните, ръководните начала за
дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на закона въз основа на независимост,
безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Създадено е положение на
предопределеност, тъй като производството е реализирано в обстановка на сигурност, че цената на природния газ,
обуславяща настоящото решение неминуемо ще бъде утвърдена", се казваше в съобщението на прокуратурата.
Решението на КЕВР се отдалечавало твърде и от няколко правни принципи – на оправданите правни очаквания; на
последователност и предвидимост, според който органът е трябвало своевременно и публично да огласи критериите,
вътрешните правила и установената си практика по прилагане на закона и постигане на целите му; както и принципа на
съразмерността, който налага органите да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.
Прокуратурата оспори решението на КЕВР и за цената на газа, в сила от 1 април, при което суровината поскъпна с близо 30
на сто, заради допуснати съществени нарушения.
В. Монитор
√ Започва строежът на интерконектора с Гърция
Строителното министерство издаде разрешение за строеж на междусистемна газова връзка Гърция - България на
територията на областите Стара Загора, Хасково и Кърджали. Със заповедта, подписана от ресорния министър Николай
Нанков, се дава разрешение на компанията изпълнител да извърши предвидените строително-монтажни дейности в
съответствие с одобрения проект.
Изграждането на газовата връзка е приоритетно, тъй като чрез реализацията й ще се осигурят повече източници за доставка
на природен газ за България чрез изграждане на нова тръбопроводна система и чрез свързване на газопреносната ни
мрежа с Гърция.
Газовата връзка е с дължина 140 км на българска територия. Предвиденият първоначален капацитет на интерконектора е
3 млрд. куб.м, а максималният - до 5,5 млрд. куб. м годишно на следващ етап. Газопроводът ще бъде с диаметър на тръбата
813 мм и с налягане около 57 бара на входната точка и налягане на изходната точка около 42 бара. На българска територия
газовата връзка е с дължина от 140 км. Тя преминава през общините Стара Загора, Раднево и Опан в област Стара Загора,
общините Димитровград и Хасково в област Хасково и общините Джебел, Кърджали, Момчилград и Кирково в област
Кърджали.
В. Стандарт
√ Завършват 5 месеца по-рано лот 3,3 на "Струма"
Над 40% е изпълнението на лот 3.3 от автомагистрала "Струма" от Кресна до Сандански, обяви по време на инспекцията
министър Николай Нанков, цитиран от "Фокус".
Строежите трябва да приключат до май 2019 г., но това може да стане още следващата година. Археолозите са обещали,
че най-късно до края на ноември ще приключат разкопките, при които са открити изключително ценни предмети.
Окончателен вариант за участъкът през Кресненското дефиле най-вероятно ще бъде известен през месец октомври.
Министър Нанков каза, че на 25 октомври е предвидено посещение в Брюксел, където ще бъдат представени вариантите
пред двама еврокомисари.
√ Македонският регулатор подписа договор за сътрудничество с КЕВР
В Скопие беше подписано Споразумение за сътрудничество между Комисията за енергийно регулиране на Република
Македония (РКЕ) и Комисията за енергийно и водно регулиране у нас. Това съобщиха от КЕВР.
Със Споразумението за сътрудничество се подобрява досегашната практика на доброто сътрудничество между
регулаторните комисии от двете държави и се изгражда институционална рамка за задълбочаване на сътрудничеството на
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двустранно и многостранно ниво, обмен на опит и информации от общ интерес, взаимна подкрепа в изграждането на
капацитети, сътрудничество във внедряването на европейските директиви и регламенти от областта на Енергетиката, както
и трансфер на ноу-хау в областта на регулиране на водните услуги.
Също така със Споразумението за сътрудничество се очаква и подобряване на действията от регулаторна гледна точка при
очакваните бъдещи процеси за изграждане на нови свързвания, особено в областта на природния газ, както и генерално
подобрена интеграция на пазарите на природен газ електроенергия, в смисъл на създаването на единен европейски пазар
за енергия.
След подписването на Споразумението за сътрудничество бяха изнесени презентации от двете делегации и се състояха
дискусии по ключови теми и възможни общи действия през следващия период.
Sinor.bg
√ Голяма финландска компания търси български плодове, зеленчуци и зърно
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия се изявява успешно като посредник за
намиране на нови пазари за българските стоки. Последната информация идва от финландската компания „Apetit“, която
се се интересува от внос на родни плодове, зеленчуци, зърнени храни и рапица.
В писмо от посолството на България във Финландия до агенцията за малките и средни предприятия се посочва, че
бъдещото партньорство има за цел развитие на двустранните отношения, както задълбочаване на сътрудничеството със
северната държава.
Компанията „Apetit“ е водеща на пазара н замразени плодове, зеленчуци и готови ястия. Традициите на фирмата в
производството на храни на основата на зеленчуци датират от 50-те години на XX век. Компанията работи основно с местна
продукция, но извън сезона внася и стоки от чужбина предимно от Южна Европа.
При проявен интерес можете да изпратите информация на Камелия Гюрова, специалист в отдел „Информационно
обслужване на бизнеса“, ИАНМСП.
В. Земя
√ Евромерки срещу фалшивите лекарства
Евросъюзът ще предприеме мерки срещу фалшивите лекарства на пазара. Всяка опаковка ще има свой уникален код, който
ще бъде задължителен от февруари 2019-а, съобщи Факти.бг. У нас до няколко месеца започват тестове на системата, за
да се предпазят пациентите като поне в легалната мрежа от аптеки не се допускат фалшификати. Към момента между 1 и
4 % от лекарствата са фалшиви, а в сайтовете, където продажбата им всъщност е забранена, броят им достига до 60 %,
коментира Епицентър.бг. Върху всяка опаковка производителят ще трябва да постави уникален код, а всички кодове ще се
въвеждат в единна европейска система. Фармацевтът в аптеката маркира кода и системата показва цялата информация за
медикамента. Ако лекарството е законно, този код ще бъде валиден. Най-голяма инвестиция ще се наложи да направят
производителите на лекарства. Аптеките от своя страна трябва да се снабдят с четци и компютри с достъп до интернет, ако
досега не са имали такива.
VarnaUtre
√ България е сред страните, взимащи най-голямо участие в “Еразъм плюс”
През годините със стипендии в програмата са участвали 26 хиляди учащи се както и 30 хиляди учители.
България е сред страните с високо участие на студенти, ученици и учители в европейската програма “Еразъм плюс”,
предава БНТ. През годините със стипендии в програмата са участвали 26 хиляди учащи се както и 30 хиляди учители са
били на обучения и стажове в Европа.
Данните изнесоха днес членове на Европейския парламент от Комисията по култура и образование. Те участваха в кръгла
маса ” България и ЕС – модерни и устойчиви политики в областта на образованието”.
Евродепутатите казаха още, че средствата за програма Еразъм никога не са достатъчни и би трябвало те да се удвоят.
Според тях програмата трябва да се разширява в посока на професионалното дуално образование.
Създадена е нова част към нея – “Еразъм-про”, която ще развивива обмена сред европейските страни и на млади
предприемачи. Те ще могат да усъвършенстват своя бизнес и опит зад граница. Програмата ще помага предимно на помалкия бизнес.
От българска страна в дискусията участваха евродепутатите Светослав Малинов и Момчил Неков. Според Малинов, на 3
ноември в Пловдив ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на програмата.
Dnes+
√ Отчитаме ръст на чуждестранните туристи
За първите 7 месеца страната ни има 5 млн. чуждестранни туристи и 7,2% ръст. Това съобщи пред "Фокус" министърът на
туризма Николина Ангелкова.
България е успяла да постигне рекорд миналата година в международните туристически посещения у нас. По думите й
това са над 8,2 млн. чуждестранни туристи, което прави ръст от 17%.
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"Продължаваме с тази положителна тенденция на ръст. Най-важното е обаче, че имаме и много голям ръст на приходите
от туризъм. Почти 13% е ръстът за първите 6 месеца, 2,4 млрд. лева за тази година, а за миналата година ръстът беше около
14%, над 6,2 млрд. лева“, обясни тя.
Министърът отбеляза, че изключително положително гледат колегите й, участвали в 22-ата Генерална асамблея на
Световната организация по туризъм, провела се в китайския град Чънду, и всички окуражават мерките, които страната е
предприела в сектора.
"Успяхме да обменим опит с колегите по отношение на маркетинговите активности, които те провеждат и особено
интересен е опитът на Хърватска. Знаете, тя е малка държава, която изключително основно развива туризъм", добави тя.
Министър Ангелкова каза още, че Хърватска има около 40 млн. евро за реклама - на фона на нашите едва 7 млн. евро, за
същата цел.
По думите й България, обаче, е съпоставима с големите туристически дестинации в света и заради постигнатия ръст се
намира на доста положително място.
Money.bg
√ Петролът тръгна надолу. Пазарът очаква новини от САЩ и ОПЕК
Цeнитe нa eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи пeтpoл cлaбo ce пoнижaвaт във втopниĸ. Πaзapът oчaĸвa oфициaлнитe дaнни зa
cъcтoяниeтo нa зaпacитe и пpoизвoдcтвoтo в CAЩ, ĸoитo щe излязaт нa 20 ceптeмвpи.
Πpeз минaлaтa ceдмицa cypoвинaтa пocĸъпнa c oĸoлo 5 нa cтo, ĸoeтo нe дaвa гoлям пoтeнциaл зa пoнaтaтъшнo пoĸaчвaнe
нa ĸoтиpoвĸитe.
Ocвeн тoвa yчacтницитe нa пaзapa oчaĸвaт peзyлтaтитe oт миниcтepcĸaтa cpeщa нa cтpaнитe oт OΠEK в пeтъĸ, нa ĸoятo щe
ce paзглeдa изпълнeниeтo нa cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa пeтpoлния дoбив.
Hoeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ cyтpинтa пoeвтинявaт c 10 цeнтa - дo $55,38 зa
бapeл. Πpи вчepaшнaтa тъpгoвия цeнaтa им cпaднa c $0,14 (0,25%).
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз oĸтoмвpи нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca
(NYМЕХ) ce зaдъpжaт мaлĸo нaд вчepaшнaтa цeнa - $49,98 зa бapeл.
Aнaлизaтopи oтбeлязвaт пpoтивopeчиви нa пpъв пoглeд тeндeнции в пeтpoлния ceĸтop нa CAЩ. Oт eднa cтpaнa бpoят нa
дeйcтвaщитe coндaжни cъopъжeния cпaдa дo нaй-ниcĸoтo им paвнищe oт юни нacaм. Oт дpyгa зaпacитe в cтpaнaтa
пpoдължaвaт дa pacтaт. Toвa ce oбяcнявa c пocлeдcтвиятa oт ypaгaнa "Xapви", ĸoйтo зaceгнa пpepaбoтвaтeлнитe мoщнocти
в Meĸcиĸaнcĸия зaлив.
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√ Азиатските акции се колебаят преди срещата на Фед
Цените на акциите в Азия се колебаеха днес, подкрепени от рекордните нива на индексите на Уолстрийт, но и повлияни
от несигурността, докато трейдърите очакват края на срещата на Федералния резерв на САЩ за евентуални индикации за
посоката на паричната политика.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI записа лек ръст, след като пред това бе на отрицателна територия.
На Уолстрийт вчера Dow Jones Industrial Average затвори на рекордно ниво в пета поредна сесия, докато S&P 500 отбеляза
втория си пореден рекорд, след като по-високите лихви по държавните облигации подкрепиха акциите на финансовите
компании.
Двудневната среща на Фед започва по-късно днес, като централната банка на САЩ се очаква да направи поредната стъпка
към нормализирането на паричната политика и да обяви планове за ограничаване на портфейла си от държавни облигации
и ценни книжа, обезпечени с ипотеки, на стойност 4.2 трлн. долара.
Фед се очаква да запази лихвите си без промяна, но инвеститорите ще очакват евентуални индикации за евентуалното
темпо за вдигане на лихвите през тази и през следващата година. Вероятността за ново увеличение на лихвите през
декември е 50%, според пазарните очаквания.
Японският индекс Nikkei 225 скочи с 1.2% в ранната търговия днес, настигайки ръста на акциите в световен мащаб и
реагирайки на по-евтината йена, след като пазарите в Токио отвориха отново след почивния ден вчера.
В четвъртък Централната банка на Япония също ще проведе редовната си среща за определяне на паричната политика,
като очакванията са, че ще запази статуквото на фона на ниската инфлация, въпреки умереното икономическо
възстановяване.
Инвеститорите също така обсъждаха потенциалния ефект върху пазарите на евентуални предсрочни избори.
Премиерът Шиндзо Абе обмисля свикването на избори, които може да са още през следващия месец, за да се възползва
от повишението в рейтинга си и суматохата в основната опозиционна партия, според източници, близки до правителството.
Южнокорейският основен индекс KOSPI се понижи с 0.1%, на фона на продължаващото напрежение на Корейския
полуостров.
Министърът на отбраната на САЩ Джим Матис вчера намекна за наличието на военни опции за решаването на проблема
със Северна Корея, които може да спестят на Сеул брутално контранападение, но отказа да сподели за какви опции точно
говори и дали те включват използването на смъртносна сила.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се понижи с
0.1%, до 91.946 пункта. Еврото отчита повишение от 0.1%, до 1.1961 долара.
Доларът поевтиня с 0.1%, до 111.47 йени, но остава недалеч от достигнатия вчера осемседмичен връх от 111.66 долара.
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Цените на петрола се движеха разнопосочно.
Фючърсите на щатския лек суров петрол добавиха 0.1% към цената си, до 49.98 долара за барел, близо до достигнатия в
четвъртък близо четиримесечен връх от 50.50 долара за барел.
Цената на петрола от сорта брент се понижи с 0.1%, до 55.44 долара, недалеч от близо петмесечния връх от 55.99 долара
за барел, отбелязана в четвъртък.
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