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Дневник
√ Минималните осигурителни доходи стават още по-безсмислени
След като работодателските организации бойкотираха преговорите за определяне на минималните осигурителни доходи
по сектори, министърът на труда е решил да ги вдигне административно с 3,9% за 2018 година.
Причината за това е, че още от миналата година работодателите не искаха да седнат от масата за преговори и за 2017 г.
нямаше споразумения за промяната на МОД. Според министъра, ако това се случи за втора поредна година, праговете
биха се обезсмислили.
Да, но те и сега са безсмислени.
Първо, не се знае дали работят. Още от въвеждането си като европейски прецедент за борба със сивата икономика, никой
не си е направил труда да оцени дали наистина работят и дали водят до намаляване на сивата икономика.
Второ, отразяват се негативно на икономиката. През години имаше случаи, когато МОД се оказват по-високи от заплатата,
водят до фалиране на фирми и уволнение на хора (особено когато се договори огромното им увеличение с близо 30% в
годината преди започването на кризата), повишават изкуствено разходите за труд и намаляват нетните доходи на
работещите, пълнейки бездънните каци на пенсионната и здравна системи (писали сме за това редица пъти – тук, тук и
тук). Европейската комисия (ЕК) също неведнъж препоръча преосмислянето им, защото спъват заетостта на
нискоквалифицираните работници и младежите.
Трето, обезсмислят се от минималната работна заплата. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за
2017 г. пише, че въпреки замразяването на МОД, минималните осигурителни доходи по основните икономически
дейности и групи професии нарастват средно с 2,6 на сто за 2017 г. в сравнение с 2016 г. заради новия размер на
минималната работна заплата. В доклада на ЕК за България за 2017 г. също се казва, че дори и при замразяването на МОД
през 2017 г., те на практика се повишават поради увеличението на минималната работна заплата през 2017 г., която
действа като долна граница за МОД. В доклада за макроикономическите дисбаланси на комисията от 2015 г. пък ясно се
посочва, че при нискоквалифицираните работници МОД се заменят от изпреварващо увеличаващата се минимална
работна заплата, което обезсилва процеса на преговорите между социалните партньори и то точно за най-уязвимата група
на пазара на труда.
Четвърто, преговорите така или иначе са фиктивни. Споразуменията по сектори често са симулация на диалог между
социалните партньори (писали сме за това тук и тук) и се постигат само за някои сектори. МОД засягат 85 икономически
сектора с около 2 млн. заети и обикновено средното им увеличение се разпростира административно от министъра и върху
секторите без договорена промяна от социалните партньори. Единствено през 2013 и 2014 г. тази порочна практика с
"разпростирането" бе временно замразена.
Всичко това показва, че минималните осигурителни прагове отдавна са доказали не само безсмислеността си, но и вредата
си върху икономика и работещите. В този ред на мисли те не само не трябва да се увеличават от министъра, а трябва да се
отменят. Особено при положение, че вече не може да става дума и за преговори и споразумения между работодателите
и работниците.
Анализът е на Института за пазарна икономика.
Investor.bg
√ Бюрокрацията в България отнема около 22 работни дни на бизнеса годишно
В сравнение с Чехия и Словакия у нас е по-лесно да се открие нова фирма въпреки допълнителните процедури,
констатират икономисти
Бюрокрацията в България отнема поне 56 административни стъпки и минимум 175 часа годишно на бизнеса, което е почти
22 работни дни. Това показват данни на Института за пазарна икономика (ИПИ), публикувани по повод международния
ден на бюрокрацията, който бе на 29 септември.
Ако става въпрос за нов бизнес, това би добавило още поне 15 стъпки и 27,5 часа (3,5 работни дни), посветени на
бюрокрацията, сочи Индекс на бюрокрацията, изготвен от икономистите.
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Датата съвпада с с рождената дата на Лудвиг фон Мизес, който пред 1944 г. издава популярната книга „Бюрокрацията“. В
нея Мизес описва негативните последици от бюрократичното мислене и държавната намеса, които водят до „неефективно
производство и корупция“.
За изчисление на бюрократичната тежест икономистите са използвали въображаема фирма модел, еднолично дружество
с ограничена отговорност (ЕООД), което се занимава с производство и монтаж на метални конструкции, в т.ч. огради, врати
и метална дограма. В компанията работят четирима души, като в рамките на годината един работник е съкратен, а друг
назначен. Оборотът на компанията за годината е 110 хил. лв., съответно тя е регистрирана по ДДС. Компанията има
собствена сграда и притежава превозно средство, което се управлява от един от работниците. Компанията генерира
електронни, метални и химически отпадъци.
Въпросните 175 часа, които отнемат различните бюрократични стъпки, са равносилни на около 960 лв. разходи за заплати
на хората, които ще отделят от своето време, за да покрият бюрократичните изисквания. В тази сметка не влизат платените
такси, както и другите плащания по договори, които са на практика директен резултат от един или друг регламент (такива
са например подписването на договор със службата по трудова медицина или с фирмата за управление на отпадъците),
посочват от ИПИ.
В случая с фирмата модел икономистите покриват само базовите бюрократични изисквания. Всякакъв тип проверки от
страна на службите или специфични събития в рамките на трудово-правните отношения (например излизане в отпуск по
болест или майчинство), не са включени в индекса.
Въпросните 56 стъпки и 175 часа за покриване на бюрократичните тежест следва да се разглеждат като един по-скоро
оптимистичен поглед към бюрокрацията у нас, подчертават от Института.
Изследването се провежда в още две страни – Чехия и Словакия, където бизнесът отделя съответно 200 часа и 164 часа на
година за справяне с бюрократичните изисквания. Що се отнася до стартирането на бизнес, то това отнема най-много
време в Чехия – 47 часа и 32 процедури, следвана от Словакия – 36,5 часа и 33 процедури. Т.е. в България излиза, че е найлесно да се започне бизнес въпреки всички процедури.
√ Печалбата на банковата система намалява с над 12% към края на август
Разходите на банките за обезценка на заеми пък се свиха с над 24%, показват данните на БНБ
През август се наблюдава месечен растеж на активите и депозитите на банковата система в България, като намаляват
разходите за обезценка по кредити и вземания, отчита Българската народна банка (БНБ). Централната банка отчита и
намаляване на печалбата на банковата система към 31 август 2017 година.
От публикувания отчет се вижда, че към края на август разходите за обезценка по кредити и вземания са 323 млн. лева
(при 426 млн. лева за осемте месеца на 2016 г.). Изчисленията на Investor.bg показват, че това е спад с 24%.
В края на този месец общото балансово число на системата е повлияно от увеличението на привлечения ресурс и на
паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане, коментират от централната банка.
Ликвидната позиция се повишава.
В края на август ликвидните активи възлизат на 30,8 млрд. лева, като с най-голям дял в структурата им остават паричните
средства и парични салда при БНБ (54,2%).
Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, достига 37,61%.
Печалбата на банковата система към 31 август 2017 г. е 913 млн. лв. (при 1,040 млрд. лева за осемте
месеца на предходната година), което е намаление на годишна база с над 12%. От БНБ припомнят, че отчетената печалба
към 31 август миналата година беше повлияна от еднократния ефект от сделката по придобиването на Visa Europe.
Общата сума на активите на банковата система нараства с 1,3% спрямо юли и в края на този месец достига 94,7 млрд. лева.
Спрямо юли нарастват паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане. В резултат от това в
позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, е отчетено увеличение с 5,5% (1 млрд.
лева), а делът ѝ в активите достига 21,2% (при 20,4% в края на юли).
При портфейлите с ценни книжа, които възлизат на 12,1 млрд. лева, е налице месечен растеж с 0,3%, а делът им в активите
в края на месеца е 12,8%.
Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни
институции) нараства през август с 0,1% до 55,9 млрд. лева, показват данните на БНБ.
Увеличение се наблюдава при кредитите за домакинства (със 150 млн. лева), а намаление – при
заемите за нефинансови предприятия (със 74 млн. лева). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 35 млн.
лева, а заемите за сектор държавно управление – с 1 млн. лева).
През август ръстът на депозитите в банковата система на месечна база е 1,4% и достига 80,9 млрд. лева.
Спестяванията на фирмите се увеличават с 4,6% (1,017 млрд. лева), на другите финансови предприятия – с 4,6% (159 млн.
лева), ръстът при депозитите на домакинства е 0,1% (36 млн. лева), а на кредитните институции – 0,4% (16 млн. лева).
В централната банка отчитат намаление при депозитите на сектор Държавно управление – 3,7% (72 млн. лева).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на август възлиза на 12,3 млрд. лева,
като за месеца се увеличава с 1,3% (155 млн. лева) поради нарастване на печалбата и на натрупания друг всеобхватен
доход.
√ Минималната пенсия в България вече е 200 лв
От вчера минималната пенсия в България е 200 лв. Това е вторият етап на увеличение на пенсиите в новото правителство.
След днешното увеличаване на пенсиите доходите на над 800 хил. български пенсионери ще се повишат. Това е второто
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увеличение на пенсиите. От юли месец размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се повиши от
161,38 лв. на 180 лв.
По темата с инвалидните пенсии, лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов коментира, че голям процент от ТЕЛК-овите
решения не отговарят на здравословното състояние на хората.
"Инвалидните пенсии в България взимат около 900 хиляди човека. От тях повече от 400 хил. са с ТЕЛК-ови решения, които
не отговарят на реалното им здравословно състояние. Погледнете само феноменът инвалидизация на цели села,
включително бебетата в тях", изтъква Каракачанов и добави, че вече са в ход реални действия в тази посока.
По думите на Каракачанов пресичането на подобни измами ще донесе на пенсионната система и на бюджета приходи в
размер на стотици милиони лева.
"Договорили сме преизчисляване на старите пенсии, въпрос на време и реални действия е това да стане факт. Стремежът,
който е залегнал в Споразумението за създаване на настоящото правителство е увеличение на всички пенсии и
изравняване на минималната пенсия с линията на бедността", каза още лидерът на ВМРО.
"Няма да спрем да се борим за преизчисляване на всички пенсии. Това ще доведе до увеличаване на пенсиите с между
20 и 30 %. Ще продължим да се борим за вас", заяви също и лидерът на БСП Корнелия Нинова на посещение в дом за
възрастни хора във Варна.
Капитал
√ Теменужка Петкова: За мен най-добрият вариант за "Белене" е частен инвеститор и без държавни гаранции
Къде са реакторите за "Белене" и какво ще стане с тях?
Една част е на площадката в "Белене", другата трябва да дойде до края на тази година. Това са отделни модули от
реакторите. Анализират се сценариите, които са направени в доклад от учените в БАН, които след това ще бъдат
публикувани публично. Единият от тях е те да бъдат закарани в Козлодуй и да се изгради 7-и блок. "Бихме обявили
процедура, за да разберем дали има реален инвеститорски интерес. За мен е най-добре да се строи "Белене" с
международен инвеститор без държавен ресурс, без гаранции и без договори за изкупуване на енергия", е мнението на
енергийния министър.
За либерализацията и договорите с американските централи
В момента се очаква становището на ЕК дали има нерегламентирана държавна помощ по отношение на дългосрочните
договори за изкупуване на ток от двете американски централи. Процедурата е в доста напреднала фаза - правят се срещи
в Брюксел с представители на централите и БЕХ, като се очаква решението на ЕК. От него реално зависи и началото на
процеса по либерализация на енергийния пазар, тъй като то ще позволи да се изчистят някои неясноти по плана за
либерализация, предложен от Световната банка, стана ясно от думите на Петкова.
Ще има ли отстъпка от увеличението на таксите на "Булгартрансгаз"?
Към настоящия момент "Булгартрансгаз" работи с такси, определени през далечната 2005 г. Те не са променяни оттогава
и на практика България до момента не е спазила регламента да въведе този модел. "Ние сме единствената страна от ЕС
без този модел. На негова база таксите за пренос ще бележат съвсем леко увеличение. Това е нормално, защото този
модел дава възможност да се определи справедлива цена. Ако не го направим от 1 октомври, когато започва новата газова
година, ни грози поредната наказателна процедура – нещо, което никой не желае да се случва", каза енергийният
министър. Според нея има добър диалог с бизнеса, като на последната среща е постигната единна позиция. Поет е
ангажимент, че моделът трябва да бъде въведен и на всяко тримесечие регулаторът, "Булгартрансгаз" и министерството
ще информираме бизнеса как се развива той.
За проекта за интерконекторите между Гърция и България
"Получихме преди броени дни разрешение за строеж на проекта на българска територия. Такава процедура тече и в
Гърция. Подготвяме документацията за възлагане на обществените поръчки. Те ще бъдат три – две от документациите са
готови и през октомври ще възложим обществената поръчка за търсене на инженер-консултант. След това, отново през
октомври ще възложим обществената поръчка за доставка на тръби, а през ноември ще бъде възложена и поръчката за
инженеринга и строителството", каза Петкова. През втората половина на 2018 г. трябва да започне строителството, а до
2020 г. интерконекторът трябва да бъде вкаран в експлоатация.
Има ли развитие с газовия хъб "Балкан"?
Вече е обявена обществената поръчка за изпълнител, който да изготви проучването за реализацията на
газоразпределителния център "Балкан" на територията на България. До 1 ноември е срокът, в който заинтересованите
лица могат да подадат своите оферти. В рамките на 180 дни трябва да бъде изготвено и предпроектното проучване. То ще
даде отговор на всички въпроси, които стоят на дневен ред – техническите параметри, икономическата обоснованост,
възможността за различни трасета.
Dnes.bg
√ Дигиталната трансформация – не абстракция, а практика!
1/3 от администрациите са готови да обменят документи по електронен път
Една трета от администрациите в България са готови да обменят документи изцяло по електронен път. Това каза зам.председателят на Държавната агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/ Александър Йоловски по време на
международната конференция "София - град на знанието".
До ноември 2018 г. всички администрации следва да обменят документите си единствено по електронен път.
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"Всички административни структури в Република България трябва да престанат да изпращат хартиени документи, считано
от 1 ноември 2018 г. До момента е установено, че близо 200 от 600 администрации имат технологична готовност за
преминаване към електронен документооборот", заяви Александър Йоловски.
Смисълът на дигиталната трансформация е премахването на хартията като основно средство за административното
обслужване в страната.
"Дигиталната трансформация променя начина на живот такъв, какъвто го познаваме и той вече няма да е същия. В
административното обслужване – променя се основният източник, чрез който се съхранява, предава и обработва
съдържанието, а именно – хартията. Дигиталната трансформация води до изчезването на хартията като основно средство
при административното обслужване. Заедно с това, по-голямата промяна ще бъде в радикалната промяна на работните
процеси", каза още той и допълни, че когато престанем да създаваме хартиени документи като основен документ, а
преминем към създаването на електронни документи, които при необходимост и желание на клиента могат да бъдат
отпечатани на хартия – тогава ще достигнем истинската дигитална трансформация.
По думите му, процесът вече не е абстрактно понятие, а е изцяло в сферата на практиката. Той отчете необходимостта от
ускорена промяна на нормативната рамка за премахване на изискването на хартиени документи при предоставянето на
административни услуги.
Любомир Минчев, основател и изпълнителен директор на Telelink, представи данни, според които българското общество
използва активно интернет, но предимно като средство за забавление, а не за взаимодействие с администрацията, където
има още какво да се желае.
В дискусията участваха представители на бизнеса и институциите, на местни и международни организации, свързани с
управление на знанието, клъстери, неправителствени организации. В нея участие взе и българският еврокомисар с ресор
"Дигитализация" Мария Габриел, посредством видео връзка, както и зам.-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов.
Конференцията, която се състоя в сградата Capital Fort, бул. Цариградско шосе 90, е под патронажа на Столична община и
е организирана от клъстер "София – град на знанието" и Investor Media Group. Тя има за цел да привлече вниманието на
гражданите, бизнеса, научните, образователните институции и администрацията върху нуждата от дигитализация и
креативно използване на новите технологии в контекста на променящата се глобална икономика, както и да даде готови
решения за използване на ресурсите по най-добрия възможен начин в полза на гражданите.
Dnes.dir.bg
√ ЕК ”сканира” София като кандидат за Агенцията по лекарствата
Европейската комисия представи оценката си за кандидатурите на държавите от ЕС, които желаят да приемат
европейските агенции по лекарствата и банковия надзор.
Преместването на тези две агенции от Лондон се налага заради предстоящото напускане на ЕС от Великобритания.
В оценката за кандидатурата на София за домакинство на агенцията по лекарствата ЕК отбелязва посочените от нашата
страна предимства, както и недостатъчност на данните на този етап по някои въпроси.
В обобщението на оценката е записано, че предложението например не посочва каква е честотата и продължителността
на полетите от и до София.
Не е уточнено и какви са възможностите за намиране на работа в българската столица.
Допълва се, че в предложението не са представени план за преместването на агенцията, нито цената, срещу която
институцията да използва предоставените помещения.
Отчита се липсата на посочени специални условия за цената и осигуряването на необходимата инфраструктура.
ЕК уточни, че днешните оценки не са класация, както и че решението се очаква да бъде взето от Съвета на ЕС. Вероятно
гласуването в Съвета ще бъде през ноември.
В. Монитор
√ Осми сме в Европа по доходност от наеми
България е на осмо място в Европа по доходност от инвестиция в имот, който да се дава под наем. Това сочи класация на
британския сайт simplybusiness.co.uk.
Според портала, у нас тя е 5,77% на година. На Балканите пред нас е единствено Турция, където е отчетеният показател е
5,91 на сто. Югоизточната ни съседка е класирана седма. Непосредствено след България пък е Кипър - с 5,70% доходност.
Български брокери съветват инвестицията в имот за даване под наем да се прави в голям град, където търсенето е найголямо.
В рейтинга на сайта номер едно е Ирландия, която единствена е с доходност над 7%. Там средната за една година
възвращаемост нараства от 6,54% на 7,08%.
С показател над 6 на сто в топ 10 са още втората Малта - с 6,64%, следвана от Португалия - 6,43%, Холандия - 6,27% и
Словакия. Последната държава пък е единствената бивша соцстрана, която ни изпреварва по доходност от наеми. Според
сайта, предимството на всички държави от първата десетка е сравнително ниските цени на имотите и покачващите се
наеми, особено в големите градове, което дава възможност за приличен доход.
На другия полюс, с високи цени на имотите, които натискат надолу доходността от наеми под 4% са класираната на
последното 29-то място Швеция с 3%, Хърватия - 3,82%, Франция - 3,82% и Австрия - с 3,91 на сто. Великобритания пък е на
границата от 4%.
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В друга класация на портала TheMoveChannel.com Португалия и Турция са определени за най-добрите дестинации в Европа
за инвеститорите, които купуват имоти с цел отдаване под наем. Сайтът е проучил на кои пазари има най-силно търсене
на имоти под наем.
В Европа с най-голям дял на живеещите на квартира-6 от всеки 10 домакинства е Швейцария, сочат последните официални
данни на Евростат. На второ място е Германия с около 50% дял на наемателите, следвана от Австрия и Турция. В тези страни
обаче, с изключение донякъде на югоизточната ни съседка, цените на имотите са много високи.
Банкерь
√ България е на 13-о място по износ на мед
България е сред 15-те страни-износители, които бележат най-висок нетен износ, информира fermer.bg
През 2016 г. европейските страни са отчели най-сериозен дял от световния износ на пчелен мед. Според
worldstopexports.com. става дума за 36,8%, което в парично изражение възлиза на 825,3 млн. долара. Сравнено с 2016 г.
световният износ на мед бележи ръст от 27,1%. Доставките са на стойност 1,8 млрд. долара. Спрямо година по-рано обаче
има спад от 3,6%.
България е сред 15-те страни-износители, които бележат най-висок нетен износ. Тя е на 13-о място с 28,1 млн. долара. На
първите три места са Нова Зеландия, Китай и Аржентина.
През изминалата година най-голям ръст в износа на мед спрямо 2012 г. се забелязва при Украйна (247.9%), Нова Зеландия
(98.9%), Бразилия (75.8%), Испания (36.5%), Белгия (32.1%) и Виетнам (30.6%). Трите страни с най-силен спад в износната
търговия на този продукт са Канада (-26.4%), Аржентина (-21.4%) и Мексико (-7.7%).
В. Земя
√ Плодовете и зеленчуците поскъпнаха на едро
С 8,4% са поскъпнали на едро само през миналата седмица оранжерийните домати и са се продавали по 1,55 лв. за
килограм. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Като цяло индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро, се е повишил през
последната седмица на септември с 0,67% до 1,341 пункта, отчитат от комисията.
Оранжерийните краставици са поевтинели с 16,1 на сто до 1,19 лв. средно за килограм. Картофите са се търгували по 0,50
лв. за килограм на едро. Морковите са се продавали по 0,70 лв. за килограм. Зелето се е търгувало по 0,50 лв. за кг на едро.
Патладжаните са поевтинели с 14,5% и са се продавали по 0,75 лв. за кг. Зелените чушки са поскъпнали с 4,4 на сто до 0,85
лв. за кг, а цената на червените чушки се е вдигнала с 6,3% до 1,18 лв. за кг.
Ябълките са поскъпнали с 0,7 на сто до 1,44 лв. на кг, а лимоните са се търгували по 2,77 лв. Дините са поскъпнали с 24%
до 0,31 лв. за кг, а пъпешите са поскъпнали с 20,2 на сто до 1,07 лв. за кг. Цената на прасковите се е повишила с 19% до 1,25
лв. за кг. Гроздето е поскъпнало с 3,7 на сто до 1,40 лв. за кг.
Кравето сирене е повишило цената си с 1,3% и се е продавало по 6,04 лв. за кг, кашкавалът се е търгувал по 10,43 лв. за кг.
Олиото се е купувало по 2,03 лв. за литър. Каймата е поскъпнала с 2,2% и се е търгувала по 4,61 лв. за кг. Пилешкото
замразено месо се е продавало по 3,80 лв. за кг на едро. Захарта се е търгувала по 1,54 лв. за кг. Цената на брашното тип
500 се е повишила с 4 ст. до 0,81 лв. за кг. Зрелият фасул се е купувал средно по 3,42 лв. за кг. Яйцата са се продавали по
22 ст. за брой.
Sinor.bg
√ САРА: До 2 месеца цената на слънчогледа ще се вдигне до 600 лева за тон
При средни цени на пшеницата от 265 лева за тон през септември очакванията за октомври са за поредно понижение,
което ще достигне 260 лв. за т. Това се посочва в месечния анализ на Центъра за икономически изследвания в селското
стопанство (CAPA) за септември. Само да припомним, че през юни тон хлебно зърно се търгуваше по 293,57 лв. и от тогава
върви към постоянен спад.
В края на жътвата на слънчогледа добивите от декар са средно по 228 кг, сочат данните на министерството на земеделието.
При царевицата е прибрана около 40 от реколтата, като там средните добиви са 572 кг от дка.
Въпреки сушата реколтата от пролетните култури се очаква да бъде добра Предварителните прогнози на САРА за средните
добиви от декар са 220 кг при слънчогледа и 650 кг от дка при царевицата.
Ако добивите и площите, отчитани в агроминистерството, се запазят, реколтата царевица може да достигне 2,4 млн.т, а
слънчогледа - около 1,85 млн.т.
В това отношение експертите от САРА са по-големи оптимисти, като очакванията им са за 2,8 млн.т реколта при царевицата
и 1,8 млн.т. - при слънчогледа.
Пазарът на царевица се движи почти като този при пшеницата. Докато през юни тон царевица се предлагаше по 293 лева
за тон, сега котировките са 260 лв. Според икономистите от САРА средните изкупни цени на царевица за реколтната
2017/18 година ще се движат около 282 лв/т. Въпреки сегашния спад прогнозите за следващите месеци са за повишение.
Доста трудна година се очертава за цената на слънчогледа. През септември 2017 г. цените паднаха под 550 лв/т, при 629
лв. за тон през юни. Според икономистите от САРА в следващите 1-2 месеца цената ще се покачи до 600 лв/т.
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Econ.bg
√ ТОЛ системата ще заработи до края на 2018 г.
"Струма" ще бъде зрелостен изпит за нашите строители, обяви министър Нанков
От 2 седмици излизат кандидати за поръчката за ТОЛ системата. Излизат и фалшиви протоколи. От другата седмица се
отварят ценови оферти, така че още в края й можем да имаме избран изпълнител, разкри министър Николай Нанков пред
журналисти в Народното събрание в петък, цитиран от "Фокус".
Ако бъде обжалвана отново процедурата има вероятност да има забоксуване. Ще сме достатъчно настоятелни. Оптимист
съм, че края на 2018 г. ще функционира ТОЛ система в България. Избраната фирма ще е равно отдалечена от всички партии,
допълни то.й
Той допълни, че през 2019 г. трябва да стартира на всяка цена строежа край Кресненското дефиле на "Струма". "Ще си
изградим автомагистрала „Струма“, тежки съоръжения. Тунелът "Железник“ ще бъде най-голям. Виадуктите ще бъдат найтежките съоръжения. Това ще е зрелостният изпит на нашите строители. Това ще бъде най-тежкият инфраструктурен обект,
строен в България от пътна гледна точка, категоричен бе Николай Нанков.
Money.bg
√ Πeтpoлът пoeвтинявa. Игpaчитe пpибиpaт пeчaлбитe cлeд мeceц нa pacтeж
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи в пoнeдeлниĸ ce пoнижaвaт. Инвecтитopитe пpoдължaвaт дa зaĸpивaт
пoзиции и фиĸcиpaт пeчaлбитe cи, cлeд pъcтa нa ĸoтиpoвĸитe дo мнoгoмeceчни мaĸcимyми минaлaтa ceдмицa.
Cтoйнocттa нa дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa ce пoнижaвa c 29
цeнтa - дo $56,50 зa бapeл.
Πpeз изминaлaтa ceдмицa цeнaтa нa Вrеnt ce пoĸaчи c 1,1%, зa мeceц ceптeмвpи - c 8,8%, зa тpимeceчиeтo - c 16,6%.
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз нoeмвpи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) пoeвтинявa в cъщoтo вpeмe c
20 цeнтa - дo $51,47 зa бapeл.
Koнтpaĸтитe зa WТІ пocĸъпнaxa c 2% пpeз минaлaтa ceдмицa, зa ceптeмвpи - cъc 7,7%, зa тpeтoтo тpимeceчиe - c 10,5%.
Haблюдaвa ce дeйcтвиeтo нa пpoтивopeчиви фaĸтopи нa пaзapa: oпacнocт oт нaмaлявaнe нa дoбивa в Ceвepeн Иpaĸ cлeд
ĸюpдcĸия peфepeндyм зa нeзaвиcимocт и yвeличaвaщo ce пpoизвoдcтвo нa шиcтoв пeтpoл в CAЩ.
Дoбивът нa пeтpoл в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ce e e yвeличил c 60 xил. бapeлa - дo 9,55 милиoнa бapeлa в дeнoнoщиe
и мaлĸo пoд пиĸa нa пpoизвoдcтвoтo oт 2015 гoдинa.Бpoят нa дeйcтвaщитe coндaжни cъopъжeния ce e yвeличил зa пъpви
път oт 4 ceдмици нacaм - дo 750, пoĸaзвaт дaннитe нa Ваkеr Нughеѕ.
Profit.bg
√ Зелена седмица на БФБ
Седмицата мина позитивно за основните индекси на БФБ-София, които записаха ръст за периода.
SOFIX нарасна с 1.4% на седмична база до 688.11 пункта, записвайки 4 зелени и 1 червена сесия през разглеждания период.
Индикаторите BGBX40 и BGREIT добавиха 2.44% и 0.41% на седмична база до съответно 134.34 и 114.88 пункта. BGTR30
постига ръст от 3% на седмична база до 559.26 пункта.
Дневните обороти на регулиран пазар достигнаха нелошо ниво за стандартите на БФБ-София.
В понеделник оборотът бе 2.78 млн. лева; във вторник достигна до 721 хил. лева; в сряда възлезе на 1.75 млн. лева; 1.429
млн. лева бяха записани по време на сесията в четвъртък; 2.668 млн. лева бе оборотът в петък.
Най-търгуваната позиция през седмицата бе тази на Софарма. В рамките на 283 сделки бяха прехвърлени общо 122 719
лота, реализирайки оборот от 533 хил. лева. Книжата на фармацевтичната компания поскъпнаха с 1.54% през периода до
4.355 лева за брой. През последните няколко седмици Софарма води политика по изкупуване на собствени акции.
130 сделки през седмицата бяха сключени с акции на Химимпорт. Инвеститорите изтъргуваха общо 152 055 лота,
оформяйки оборот от 272 хил. лева. Книжата на компанията добавиха 1.29% на седмична база до 1.805 лева за брой.
Търговията с книжа на ЧЕЗ Разпределение България бе доста по-активна през разглеждания период спрямо обикновено.
През седмицата бяха изтъргувани 1 274 лота при 107 сделки, записвайки оборот от 337 хил. лева. Дяловете на компанията
поскъпнаха с внушителните 21.69% до 279.885 лева за брой. Това е и най-поскъпналата позиция през седмицата. Доброто
представяне на акциите на ЧЕЗ Разпределение България се случва на фона на информацията, че чешкото дружество CEZ
Group планира продажба на активите си в България, като според публикации на чуждестранния печат, компанията Energopro е готова да плати над 300 млн. евро за българския бизнес на CEZ.
92 сделки за 181 146 лота от емисията на Еврохолд България, оформиха оборот от 240 хил. лева. Акциите на компанията
поскъпнаха с 4.14% на седмична база до 1.385 лева за брой.
С двуцифрен ръст през седмицата, макар при скромен брой сделки, могат да се похвалят книжата на Проучване и добив
на нефт и газ (+15.15% до 7.600 лева за лот), Юрий Гагарин (+13.71% до 39.799 лева за брой) и Холдинг Варна (+11.83% до
33.550 лева за брой).
Сред компаниите, чиито акции поскъпнаха през седмицата попадат М+С хидравлик (+5.67% до 8.150 лева за брой),
Булгартабак-холдинг (+5.52% до 36.000 лева за лот). Спарки Елтос (+4.35% до 0.480 лева за лот), Алкомет (+4.26% до 15.900
лева за лот) и Софарма трейдинг (+4.09% до 7.449 лева за брой).
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√ Еврото поевтинява след референдума в Испания
Еврото поевтинява днес в азиатската сесия, на фона на случващото се в Каталония, докато в същото време изненадващо
добрите икономически новини за Китай и Япония подкрепиха цените на акциите и суровините.
Еврото падна с 0.3% след белязания от насилие референдум в испанската провинция и се разменя срещу 1.1773 долара.
На пазара също така няма достатъчно голяма ликвидност - на фона на празниците в Китай и Южна Корея.
Испанската полиция е използвала палки и стоп патрони, за да осуети вота за независимост в Каталония вчера, при което
стотици бяха ранени, според каталонските власти.
Ръководителят на местното управление пък си остави вратичка за потенциално обявяване на независимост от Испания.
Доларът поскъпна спрямо йената до 112.88, докато доларовият индекс, който след представянето на долара спрямо
кошница от шест други основни валути, се повиши с 0.3%, до 93.381 пункта. Златото поевтиня до 1 275.06 долара за
тройунция.
Доларът бе подпомогнат и от спекулациите, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да избере бившия шеф на едно
от подразделенията на Федералния резерв Кевин Уорш за нов председател на централната банка.
Назначаването на Уорш може да доведе до по-бързо вдигане на лихвите. Рискът бе достатъчно голям, за да повиши
лихвата по 2-годишните щатски държавни облигации до 1.503%, което е най-високото ниво от края на 2008 г.
Азиатските акции се справят по-добре от облигациите - на фона на изнесените оптимистични новини за икономиките на
Китай, Япония и Северна Корея.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI добави 0.28%, докато фючърсите на S&P 500 нарастват с 0.14%.
Австралийският основен индекс скочи с 1.1% днес, докато японският Nikkei се повиши с 0.2%, след като проучване сред
производители даде най-силните нагласи по отношение на икономиката от десетилетие насам.
Производството в Китай пък е нараснало с най-бързи темпове от 2012 г. през септември.
Официалният индекс на икономическата активност (PMI), публикуван в събота, нарасна до 52.4 пункта за септември, в
сравнение с 51.7 пункта през август.
Китайската централна банка също така намали количеството резерви, които някои банки трябва да имат, за първи път от
февруари 2016 г., в опит да насърчи кредитирането на изпитващите затруднения по-малки компании и да даде тласък на
частния сектор.
Пазарите възприеха това като положителна новина за търсенето на суровини. Медта записа поскъпване в пето поредно
тримесечие, на фона на очакванията за сериозно търсене от страна на Китай.
Медта с тримесечен срок на доставка добави 0.7% към цената си днес, до 6 525 долара за тон.
На петролните пазари петролът от сорта брент записа най-доброто си тримесечно представяне от 2004 г. насам, на фона
на силното търсене и ограниченията в предлагането.
Брентът със срок на доставка през декември поевтинява с 18 цента днес, до 56.61 долара за барел, докато щатският лек
суров петрол губи 9 цента, до 51.58 долара за барел.
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