Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ Европа
√ Работодатели с план за премахване на двойния стандарт при храните
От бизнеса предлагат конкретни мерки за премахване на двойния стандарт при храните и напитките. Как да се определя
минималната работна заплата? Добри условия за бизнес у нас, но отлив на чужди инвестиции?
В студиото Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Presa.bg
√ Прекратяват двойните стандарти при храните с промени в закона
Промени в Закона за храните предвиждат прекратяване на двойните стандарти при хранителните продукти у нас и в
Западна Европа. Вносител на промените са депутати от левицата. Измененията в законодателството получиха подкрепата
и на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Целта на промените е да се прекъсне порочната практика на двойни стандарти при храните, коментира председателят на
УС на Асоциацията Васил Велев.
Как държавата ще се пребори с порочните практики за двойни стандарти на едни и същи продукти у нас и в Западна
Европа? Според Велев този проблем може да се реши на национално равнище и то най-вече чрез законодателни промени
и санкции.
Представителят на Национален съюз на земеделските кооперации в България Явор Гечев добави, че качеството на храната
ще се доказва чрез необходимата документация.
Промените на Закона за храните въвеждат изискване всяка една храна да бъде придружавана от сертификат, издаван от
контролния орган на държавата, в която се произвежда. Този сертификат ще доказва, че храната е със същото съдържание,
състав и рецептура с тази, която се търгува на нейна територия.
Дарик радио
√ Едрият бизнес: увеличаването на здравните вноски не решава проблема
Увеличението на вноските за здравеопазване няма да решат проблемите на Здравната каса. Това обясни председателят
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Той уточни, че през следващата седмица ще има широк дебат със здравния министър Кирил Ананиев, за да се обсъдят
подробно вариантите за променя на здравните вноски.
Чуйте повече от коментара на Васил Велев по темата:

Важни обществено-икономически и политически теми

Informo.bg
√ Разширява се съставът на Националния съвет по антикорупционни политики
Правителството прие изменения и допълнения в своето Постановление № 136/2015 г. за създаване на Национален съвет
по антикорупционни политики. Съгласно промените, членовете на Гражданския съвет към Националния съвет се
увеличават от 9 на 11, като се предвижда освен представители на неправителствени организации, в него да могат да
участват сдружения, представляващи малките и средните предприятия и представители на работодателските организации.
Създават се и правила за извършване на ротациите на членовете на Гражданския съвет, като се постига прозрачност при
провеждане на процедурата, равнопоставеност между членовете и кандидатите за членове и приемственост в състава и
работата.
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Разширява се и съставът на самия Национален съвет. Членове на Съвета ще бъдат и заместник-председателят на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и заместник- председатели на
Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.
Съветът ще провежда заседанията си на четири месеца, а извън този срок той ще може да бъде свикван от председателя
по негова инициатива или по предложение на трима негови членове или на две трети от членовете на Гражданския съвет.
19 минути
√ Одобрени са още над 18 млн. лв. за научни програми
Правителството одобри допълнителни средства в размер на 18 020 000 лева за 2018 г. за изпълнението на следните
националните научни програми: „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката,
образованието и сигурността“ (ИКТ в науката, образованието и сигурността - ИКТвНОС), „Нисковъглеродна енергия за
транспорта и бита“ (ЕПЛЮС), „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни
бедствия“, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, „Културноисторическо наследство,
национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве),
„Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (РЕПРОБИОТЕХ), „Разработване на методология за
въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“,
„Млади учени и постдокторанти“. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Чрез изпълнението на националните научни програми се цели преодоляване на фрагментацията в
научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на
изградена инфраструктура, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и
избягване на двойното финансиране.
Необходимите средства за изпълнение на горепосочените програми в размер на 18 020 000 лв. за 2018 г. са за сметка на
предвидените средства по централния бюджет за 2018 г. и ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на
образованието и науката.
Dnevnik.bg
√ Парламентът ще гласува смените в кабинета в отсъствието на премиера
Парламентът ще гласува промените в кабинета в отсъствието на премиера Бойко Борисов, който е на неформална среща
на държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз в Залцбург.
Промените трябваше да бъдат гласувани миналата седмица, но бяха забавени от президента Румен Радев, който едва
вчера подписа указ за освобождаването на Младен Маринов като главен секретар на МВР. Това е станало, след като в
институцията са били внесени необходимите документи за съгласувателна процедура между президентството и
Министерския съвет. Премиерът Бойко Борисов обяви процедурата за формалност, за него беше важно желанието на
Маринов да бъде освободен от поста.
Във вторник министър-председателят внесе три отделни проекта за персонални промени в правителството, за да може
мнозинството да смени поне двама министри, ако указът се бави. На мястото на Ивайло Московски като транспортен
министър следва да бъде избран Росен Желязков, регионалният министър Николай Нанков ще бъде сменен с Петя
Аврамова, а Валентин Радев с Младен Маринов.
Първоначално за министър на транспорта беше номиниран заместник-министърът на икономиката Александър Манолев.
Той се отказа след като обяви, че е станал жертва на "координирана атака от определена група, която със скалъпени
твърдения се опитва да саботира работата му като министър". Денят, в който Манолев се отказа, в публикация на сайта на
вестник "Капитал" беше оповестено, че в миналото си той има инциденти на пътя, граничещи с хулиганство, както и
съдружници от сенчестия бизнес.
Тримата министри подадоха оставки по искане на министър-председателя след тежката катастрофа край Своге, в която
загинаха 17 души.
√ Борисов се похвали с най-ниската контрабанда от 2007 г. насам
С най-ниското ниво на контрабанда на цигари от 2007 г. насам се похвали премиерът Бойко Борисов. Той се позова на
проучване за второто тримесечие на 2018 г., направено от инициатива "Срещу незаконната търговия" на основа събиране
и анализ на "празни кутии от цигари".
Премиерът присъства на представянето на резултатите от анализа и изтъкна редица "успешни реализации" в чужбина. На
представянето бяха и вътрешният министър в оставка Валентин Радев заедно с професионалното ръководство на МВР,
финансовият министър Владислав Горанов, главният прокурор Сотир Цацаров и неговият колега от федерална провинция
Бавария Рейнард Рьотле, шефът на агенция "Митници" Георги Костов и др. Думата взе само премиерът, а след това никой
не пожела да отговаря на въпроси на журналисти и всички си тръгнаха заедно с него.
Благодарност за поканата на събитието изказа и Рьотле, който обясни, че и на Германия е позната контрабандата.
"Направихме изключително успешни реализации в чужбина с Европол и партньорските служби. Там изпращаха български
заготовки тютюн, консумативи. В Испания направихме няколко реализации - огромни фабрики за милиони евра. От 2016
г. в Европа са реализирани 16 фабрики по международния обмен и двустранното сътрудничеството между службите.
Повече от година и половина преследваме тези фабрики и не можем да стигнем до тях. Оказа се, че работят изключително
конспиративно. Докарват работници от Молдова и Украйна", заяви Борисов и обясни, че контрабандистите са били
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оборудвали помещение, където работниците спят, хранят се, спортуват и не излизат, а след като свърши работата по
производството, биват връщани в страните си.
"По същия начин се работи за горивата, месата и захарните изделия. От самото начало прокурорът е вътре в разследването.
Не ме учудва, че вече сме под 10%. Мисля, че в следващите месеци ще ги задържим. Когато парите са вътре в бюджета,
дори и най-добрите анализатори и критици не могат да не го отчетат", коментира още премиерът.
"Виждате, че прокуратурата и службите работят много тихо, много внимателно, без никаква публичност или шум", каза
още министър-председателят, въпреки че през ден специализираната прокуратура дава брифинги за разкритията . И
добави, че доказателства за различните престъпни схеми се събират професионално, като прокурорите са вътре в
разследването от самото му начало.
По думите му борбата с контрабандата е директен удар срещу корупцията, защото тези пари десетилетия наред
"замърсяваха не само политическата среда, но и за да се случи всичко това задължително трябва да има митничар,
граничар, бопаджия, прокурор, съдия и разбира се и политически чадър".
Градовете, в които се отчитат най-високи нива на контрабандни цигари, са: Хасково - 15.3%, Велико Търново - 13.3%, Плевен
- 10.7% и Перник 10%. Отчита се значителен спад в разпространението на незаконно разпространяваните цигари в
Свиленград, който досега винаги е бил водещ и е достигал нива до 44%
След като стана известно, че президентът Румен Радев е подписал указа за освобождаване на главния секретар на МВР
Младен Маринов, който сега ще може да бъде избран за вътрешен министър на мястото на подалия оставка след
катастрофата в Своге Валентин Радев, Борисов благодари на министъра в оставка.
"На всички ни е тъжно за това", каза Борисов и допълни: "Мога да ви уверя, че с главния прокурор ще проявим все такава
политическа воля. Действително това не им харесва на олигарсите. Виждате веднага се разбушуваха и почнаха да правят
проблеми, защото когато се конфискуват "Майбах" и "Ролс-Ройс"и това е болезнено, но в същото време тези пари могат
да отидат за образование, здравеопазване, за нашите програми. Така че всеки да спазва закона."
√ Само 10 дни преди референдума в Македония България се въздържа да подкрепи Заев
Скопие стана най-популярната дестинация за политици от цял свят, каза във вторник в македонската столица
еврокомисарят за разширяването Йоханес Хан на среща с премиера Зоран Заев. Той нарече дипломатическата офанзива
на западни политици в Македония "доказателство колко се цени споразумението с Гърция", рядък пример за решаването
на дълготрайни конфликти.
Дори да мисли така, правителството в София, само 245 км североизточно от Скопие, не го показва. Едва 10 дни преди
съдбоносен за Македония вот никоя официална институция в България, включително държавният глава Румен Радев, не
съобщават за планирано посещение в Скопие в подкрепа на силите, желаещи евроатлантическа ориентация.
От министерството на външните работи казаха за "Дневник", че няма планирани посещения на български официални
представители в оставащите 10 дни до референдума, с който жителите на Македония ще решат дали да приемат, или да
отхвърлят договора с Гърция. Същия отговор дадоха на въпрос на "Дневник" и от президенството.
Този доста сдържана позиция е в контраст със случващото се само допреди три месеца. България - първата страна,
протегнала ръка към правителството на Зоран Заев и решила десетилетен проблем с Македония - говореше за ролята,
която има София в евроинтеграцията на Западните Балкани. Аргументът, че сега "топката" е в ръцете на Австрия (новият
председател на Съвета на ЕС), не издържа проверката на фактите: Виена, която постави Западните Балкани по-ниско сред
приоритетите си, започна дипломатическата си активност още по средата на българското председателство и увери, че
погледът ѝ към региона е дългосрочен.
Дистанцирането на София стана видимо още в средата на юни, когато в България бе на посещение македонският президент
Георге Иванов, ден след като каза, че ще наложи вето върху сделката за името на Македония. Тогава и Борисов, и външният
министър Екатерина Захариева отказаха да се срещнат с него. Официалнот ообяснение бе, че България не иска да заема
страна във вътрешнополитическите спорове за името на Македония. Веднага след това Захариева бе на посещение в
няколо града в Македония, но не и за среща с правителствени или парламентарни представители.
Борисов обаче застана зад Заев, когато той бе опозиционен лидер в центъра на политически скандал (през 2015 г. го
посрещна в София в тежък за него момент), и когато срещу него бе упражнено насилие в парламента в Скопие.
Правителството реагира светкавично на събития по време на председателството на Съвета на ЕС (например убийството на
косовския сръбски лидер Оливер Иванович), но след него, въпреки уверенията за дълготраен ангажимент към Балканите,
те изчезнаха от дневния ред.
Другият въпрос, който остава отворен, не е дали е нужно конкретно посещение на български премиер, президент или
министър в Скопие, а дали тази сдържаност е умишлена и наистина ли е най-полезният за българските интереси ход на
София в тази ситуация.
Докато България се занимава с вътрешнополитически проблеми, които бе оставила на заден план във времето на
председателството, редица лидери от Европа, представители на САЩ и генералният секретар на НАТО пристигнаха в
Скопие, за да убедят македонците, че трябва да гласуват, защото референдумът ще определи съдбата им за десетилетия
наред.
Прессекретар на външното министерство в Скопие, потърсен от "Дневник", не изключи възможността да има и още
посещения, но отказа да даде примери, защото все още се очаква потвърждение.
Тепърва предстои оценката как всички тези европейски и американски представители са окуражили македонското
общество с уверенията си, че стоят зад македонското правителство (което 10 години бе в изолация по времето на Никола
Груевски). Независимо каква ще е равносметката, кампанията им изглежда "зарази" дори новия руски посланик в Скопие
Сергей Бездникин, който при срещата си с президента Иванов нарече момента "ключов в историята на Македония" и
добави, че "бъдещето на държавата" ще се реши за няколко седмици.
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Ето кои международни лидери се включиха в кампанията досега и как го направиха:
ЕС
Федерика Могерини. "Можете да сте сигурни, че на 1 октомври сте направили избор за бъдещето си... за децата си," каза
на 13 септември върховният представител на ЕС във външната политика и сигурността. "Заедно можем да постигнем
много", добави Могерини в центъра на Скопие.
Йоханес Хан. Изборът е между националистически концепции и евроатлантическа интеграция, обясни в понеделник
еврокомисарят за разширяването преди около месец в Брюксел. По време на посещението си в Скопие тази седмица той
обяви позицията си по-деликатно, като обясни, че съкращението БЮРМ (Бивша югославска република Македония), което
е длъжен да използва в момента, не му допада, и би предпочел да употребява "Северна Македония", за да се обръща към
жителите. "Това ще го решите вие," добави той.
Германия
Берлин изпрати най-много представители в Скопие този месец - пристигнаха самият канцлер и двама министри, а днес
започва посещение и на министъра на отбраната Урсула фон дер Лайен.
Ангела Меркел. В Македония не бе пристигал германски канцлер от 1991 г. Меркел промени това в началото на септември.
Тя каза след срещата си с премиера Зоран Заев, че "историческите възможности не възникват всеки ден, а само веднъж на
поколение". Тя изтъкна, че референдумът е предпоставката, от която зависи членството в НАТО и перспектива за ЕС.
Хайко Маас. Германският външен министър тази седмица бе гост на дискусия за бъдещето на Западните Балкани и ЕС в
Скопие. Той каза, че Евросъюзът е "също толкова заинтересован" от членството на Македония, колкото и самата държава
желае да стане част от блока. Той изтъкна и икономическите възможности, които съюзът може да донесе на младите.
"Трябвате ни," добави Маас, след като обясни, че макар Германия да не желае да се меси, би се радвала да види
Македония в ЕС.
Михаел Рот. Също на дебат в Скопие, проведен дни преди този с участие на Маас, министърът за европейски въпроси пък
отправи искане към гражданите да "изпратят ясен сигнал" за членството в ЕС и НАТО. Той допусна, че мнозина не са
доволни от компромиса с Гърция, но е важно заради младите да се мисли за бъдещето.
Австрия и други
Себастиан Курц. Посещението на австрийския канцлер в началото на месеца бе особено важно, тъй като Австрия пое от
България председателството на ЕС през юли и също обеща фокус върху Западните Балкани. Курц обясни на Заев, че Виена
поддържа референдума на историческия кръстопът, на който се намира Македония. Канцлерът направи същия коментар
във видеообръщение, което записа преди визитата си.
Жан Аселборн. Референдумът "не е за името", а за разитието на Македония, каза на 6 септември външният министър на
Люксембург Жан Аселборн. На среща с македонския министър за европейски въпроси Буяр Османи той допусна, че "и
другите страни в региона се надяват на положителен изход".
САЩ
Македонски медии съобщават, че в средата на седмицата премиерът Заев е във Вашингтон, където ще се срещне с
вицепрезидента Майк Пенс малко след разговорите с шефа на Пентагона в Скопие.
Джеймс Матис. За американския министър на отбраната, още когато обяви посещението си, бе ключова темата за руската
намеса. По думите му Москва опитва да повлияе на политически процеси в Македония, както прави в Украйна, САЩ и
другаде. Той не изрази тази теза при самата си среща със Заев (повтори я преди това), но нарече референдума "най-важно
гласуване" в Македония и заговори за все по-тясно сътрудничество между Вашингтон и Скопие.
Уес Мичъл. Помощник-държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия се срещна, подобно на други, и с лидера на
опозицията Християн Мицкоски. Мичъл поиска от ВМРО-ДПМНЕ "да накара гражданите да гласуват".
Рон Джонсън. Сенатор Рон Джонсън, ключова фигура в резолюцията на Сената за поддръжка на договора, е чест гост на
Балканите - за последно бе тук през февруари, когато посети Белград и Прищина. Направи го и сега, преди да се отбие в
Македония, а в Скопие каза на Заев, че "няма друга възможност" страната му да е част от НАТО.
НАТО
Йенс Столтенберг. Генералният секретар на НАТО, който посети Скопие в същата седмица, в която там бяха Меркел и Курц,
коментира темата откровено, макар да знае "колко е труден въпросът". "Разбирам, че някои мислят, че могат да кажат
"не" на договора, а да са "за" членство в НАТО, но няма такава алтернатива," каза той. Още през юни Столтенберг обвърза
поканата, получена от Македония за начало на преговори, с резултата от референдума - тя ще може да се осъществи
единствено ако договорът с Гърция бъде ратифициран.
Сред македонски журналисти междувременно се появи информацията, че в Скопие може да дойде в следващите 10 дни
и бившият генерален секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън, но информацията не е потвърдена.
От разстояние
Послание в същия дух отправи и председателят на Европейския съвет Доналд Туск. В обръщение, дълго малко над минута
и произнесено на македонски език, той призова македонците да използват шанса си за европейско бъдеще така, както е
направила Полша, и да гласуват.
Дори американският президент Доналд Тръмп, макар да не посети Скопие, се обърна към македонските граждани, за да
изрази позицията си. В писмо до колегата си Георге Иванов (противник на сделката с Гърция), посветено на празника на
независимостта на Македония на 8 септември, Тръмп пише, че "историческият Договор от Преспа решава дълготодишния
спор за името с Гърция и отваря пътя на Македония към членство в НАТО и ЕС."
Негов предшественик, Джордж Уокър Буш, също призова за участие в референдума в писмо си до македонците. Без
открито да поиска гласуването да е "за" сделката, той недвусмислено я определи като "справедлива" и "смела".
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√ Борисов в Залцбург: България няма да допусне да се отнеме гласът на Унгария
Ако един ден в бъдещето се стигне до такова решение срещу Унгария за отнемането на гласа ѝ в Европарламента, ние
няма да го допуснем. Тоест ние ще се обявим срещу наказанието за Унгария в частта за отнемането на гласа ѝ. Толкова.
Няма драма.
Това каза пред журналисти премиерът Бойко Борисов от Залцбург, където е на двудневна неформална среща на
държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз, съобщи Новини.бг
"Всеки отговаря за собствената си страна. Когато искаш да си член на ЕС, имаш отговорности. На България се дадоха пари,
за да охранява границите. Били сте на границата ни, предпазните ни съоръжения вече са добре укрепени. За мен
"Фронтекс" е повече, за да отстоява правата на мигрантите, но в същото време в докладите си отразяват коя държава си
спазва споразуменията", обясни той.
"Моята идеология е, че всяка страна, външна граница, трябва да се стегне, да ѝ се помогне, ако трябва. Не виждам защо
Виктор го тревожи, че "Фронтекс" иска да го наблюдава. Ако се справи добре ще получи само аплодисменти. Всички казват,
че България се справя много добре", категоричен е Борисов.
Относно позицията, която правителството готви в защита на Унгария и задействаната от европарламента за отнемането на
гласа на страната Борисов заяви лаконично:"Няма драма".И допълни:
"В края на оперативното заседание колегите Симеонов и Каракачанов поставиха на обсъждане ако един ден, според мен
това ще стане след около 2 години, се стигне до решение срещу Унгария, ние като правителство, както казаха и в
парламента нашите парламентарни групи, да се обявим срещу наказанието срещу Унгария в частта за отнемане на право
на глас", обясни премиерът.
Той призна, че не приема напълно начина, по който „Фидес” управлява в Будапеща: „Аз съм категорично против
затварянето на университети (става дума за Централноевропейския университет, с който Виктор Орбан води битка), дали
им харесва на колегите в Унгария, или не, но аз съм казал на Виктор – той трябва в някои отношения да направи корекция
в своите политики”.
,,Много е важен въпросът с Брекзита. Времето тече и изведнъж може да ни се стовари една страшна криза, което ще е
лошо за всички нас. И за Великобритания, и за ЕС, и за българите, живеещи там или за хилядите британци, живеещи у нас.
Така че има теми, по които имам много ясна теория, която се подкрепя и от коалиционните ми партньори, та даже и от
опозицията'', завърши премиерът.
Преди срещата на върха се провежда и среща на лидерите на партиите от ЕНП. Тя предшества вечерята на държавните
ръководители на страните членки на Европейския съюз, домакин на която е канцлерът на Австрия Себастиан Курц.
Неговата страна е начело на ротационното председателство на Съвета на ЕС.
По време на работната вечеря лидерите ще обсъдят постигнатото по отношение на намаляването на броя на нелегалните
мигранти и сътрудничеството с трети държави. Такъв ще бъде и фокусът на Срещата на върха в Австрия на 20 септември.
Държавните и правителствени ръководители ще направят преглед и на напредъка, постигнат в областта на сигурността по
границите и киберустойчивостта, както и в засилването на полицейското и съдебно сътрудничество.
Срещата ще приключи със заседание във формат ЕС - 27 за обсъждане на въпросите, свързани с Брекзит. Това заседание
ще предостави възможност за разглеждане на състоянието на преговорите с Обединеното кралство и следващите стъпки.
Борисов бе посрещнат лично от председателя на Европейския съвет Доналд Туск.
БНТ
√ МС започва подготовка за позиция в подкрепа на Унгария в ЕС
Министерският съвет ще започне процедура по изготвяне на позиция на България за съответните формати на Съвета на
Европейския съюз, в които да се отрази, че България не подкрепя предложението на Европейския парламент към Съвета
на ЕС за започване на процедура срещу Унгария по член 7 от договора за Европейския съюз. За това информира
вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов на брифинг в сградата на Министерския съвет.
Каракачанов поясни, че днес на оперативното съвещание в Министерския съвет е било внесено предложение от част от
министрите от квотата на "Обединени патриоти", заедно с вицепремиера Симеонов и министър Нено Димов, което касае
позицията на България по отношение на гласуваното решение в Европейския парламент за санкции срещу Унгария. Той
посочи, че това предложение е било прието.
Според Каракачанов политиката на Унгария касае суверенното право на всяка една държава да променя своето
законодателство и да провежда политика. "Ако това не се харесва на една ли друга парламентарна група в Европейския
парламент, това си е техен проблем, а не е проблем на суверенната държава", изтъкна Каракачанов. Той добави, че не е
съгласен с опитите да се принизи максимално суверенитета на страните-членки и този суверенитет да бъде взет от други
институции. Вицепремиерът е на мнение, че в момента се използват подобни аргументи, които и през 1956 г. са били
прилагани от Съветския съюз. "Днес е Унгария, утре това се готви за Полша, един ден това може да се стовари срещу
България", допълни Каракачанов.
Вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че спрямо Унгария се извършва репресивна акция, която не почива на аргументи.
По думите му днешното предложение на МС е мотивирано не само от нашите тесни връзки с Унгария, а и от липсата на
сериозна юридическа или каквато и да било друга аргументация по предлаганото решение за налагане на санкции срещу
Унгария.
Министърът на околната среда Нено Димов изтъкна, че страните от Централна и Източна Европа имат сходни проблеми,
които могат заедно да се отстояват, като напомни за подкрепата на България за инициативата на Унгария срещу
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директивата за големите горивни инсталации, както и за съвместни инициативи с Румъния. Това е начин да отстояваме
интересите си в рамките на голямото европейско семейство, допълни министърът.
Попитан от журналисти, Каракачанов съобщи, че въпросът с номинацията за поста главен секретар на МВР не е бил
обсъждан. Нека да бъде избран новият министър, той също взема участие при избора на екипа, който ще работи в МВР,
каза Каракачанов.
Той съобщи още, че на продължаващото в момента в МС заседание на Съвета за развитие е информирал за свършеното
от министерството по охраната на границите. По две операции на МО - на границите с Турция и Гърция, има готовност при
масиран наплив на нелегални емигранти да бъдат ангажирани до 2700 военнослужещи и 499 единици техника.
Вицепремиерът е информирал и за желанието част от техниката, която ще бъде получена сега от Европейския съюз в МВР
за охрана на границата, да бъде предоставена и на МО.
√ Николас Льобел пред БНТ за перспективата на България към Шенген и Eврозоната
От германски политик, роден в западната част и дошъл за първи път в страната ни, не се очаква нищо друго освен
обичайните клишета - че е много впечатлен от посещението си, но за Шенген и еврозоната не се ангажира. Николас Льобел
се оказва различен. Най-младият член на външната комисия в Бундестага е докладчик за България в парламента на
Федералната република.
Може би защото 32-годишният член на външната комисия в Бундестага е част от новото поколение европейски политици.
Но може би и защото този път българското ръководство е положило усилия, за да го убеди, че страната ни е нещо повече
от клишетата, разговорът с него беше изненадващо откровен. От събота до днес Николас Льобел се беше срещнал с
премиера, председателя на Народното събрание, с лидера на Парламентарната група на ГЕРБ - своя политически партньор,
с представители на местните органи на властта, беше ходила до границата с Турция и беше видял страната ни отвъд
жълтите павета.
Николас Льобел, депутат от консервативния съюз в Бундестага: Не може в Европа да има различни класи, но Европа
има различни скорости. Не го смятам за грешка. България върши отлична работа при опазването на европейската външна
граница. Имам собствени впечатления от място. България не пази само своята външна граница, но и тази на Европейския
съюз, както и нашите ценности. Това е едно от нещата, което европейските партньори имат право да очакват от своя
европейски партньор България. От друга страна, тя има правото да бъде пълноправен член на европейската общност, което
включва и членството в Шенген. Смятам, че едно постепенно присъединяване по въздушен и воден път, а впоследствие по
суша, е стъпка в правилната посока. Надявам се, че още преди изборите за Европейски парламент през май догодина, но
най-късно след тях, ще бъдем готови да вземем някои решения - за преговори с кандидати като страните от Балканите, но
и за присъединяването на България към Шенген.
Шенген вече се превърна в наша болка - от 2011 г. сме в чакалнята. Ясно е, че ние, българските граждани, чакаме по
границите, по политически причини. Льобел е първият политик, с когото разговарям, който откровено признава, че найподходящо е решението за присъединяването към Шенген да дойде след европейските избори.
Николас Льобел, докладчик за България и Румъния в Бундестага: От 2007 г. България е член на Европейския съюз. Бележи
силно развитие - балансирана бюджетна политика, стабилен икономически растеж, стабилни политически отношения при
силно правителство, начело с Бойко Борисов. Има обаче и друго, което формира представата за България в Германия. То
е следствие от правото на свободно движение, на свободна смяна на местожителството, от заселването в Германия
например на роми от български произход. По този въпрос също говорих тук през последните дни. Българските граждани
обаче имат нужда от ясна перспектива. Ние трябва да им изпратим посланието, че пълноценен член в европейското
семейство означава и членство в Шенген. Европейските мелници понякога мелят малко по-бавно. Решенията се взимат в
Страсбург и Брюксел, но идеите идват от Берлин и Париж. Затова очаквам от Берлин да изпратим сигнала, че през
следващите пет години с нов Европейски парламент и нова Европейска комисия, надявам се, под германското ръководство
на Манфред Вебер, ще настъпят промени. Трябва да имаме смелостта след изборите за Европейски парламент да кажем
на нашите граждани, че европейското ни семейство не намалява заради Брекзит, а се увеличава и по отношение на
еврозоната и Шенген.
Льобел е предпазлив да дава обещания. Ясно е, че докладът му, който може да се очаква, че ще бъде позитивен, ще трябва
да се гласува в Бундестага. Това е важно за вдигането на бариерата пред страната ни. Но най-голямата опозиционна партия
"Алтернатива за Германия" е против влизането ни и в Шенген и в еврозоната.
Николас Льобел, докладчик за България и Румъния в Бундестага: Политика се прави и с емоции, не само с числа и факти.
Тези емоции владеят и германското общество. Ние имаме пред себе си големи предизвикателства като политиката за
даване на убежище, миграцията, защото в Германия имаме германски проблем, а не европейски. Не сме решили още
какво общество искаме да бъдем. Имаме нужда от имиграция, но трябва да я регулираме. Германското общество има
право да реши кой да идва в Германия и кой не. Това, разбира се, не важи за страните от Европейския съюз. За тях от
значение е правото на свободно движение. Същевременно, германското общество се променя и забелязва прииждането
на българи и румънци. То води до последствия, с които трябва да се справяме. Така че трябва да опитаме да изравним
стандарта на живот вътре в ЕС. Трябва да проведем разговор с приятелски, партньорски тон, да обсъдим положителните,
но и негативните последствия от свободното движение на хора. Стандартът на живот не бива да се променя само с промяна
на местожителството. Заедно сме изправени пред това предизвикателство. Тези дискусии трябва да водим в Германския
Бундестаг. Там "Алтернатива за Германия" дава популистки,прости отговори на трудни и обхватни въпроси. Като
европейско семейство обаче трябва да бъдем в състояние да се справим с такива предизвикателства, за да не
освобождаваме пространство за популистите.
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По въпроса с желанието ни за присъединяване към еврозоната проблемът се усложнява. Отново причината не е
рационална, а емоционална и е свързана със стереотипи. Всъщност именно предразсъдъците са много голямо
препятствие, което страни, като нашата трябва да преодоляват.
Николас Льобел, докладчик за България и Румъния в Бундестага: Числата и фактите говорят ясно за България балансирана бюджетна политика. От години се постига излишък, стабилен икономически растеж и стабилни политически
отношения. За да бъда честен обаче трябва да призная, че в германските представи винаги се прави аналогия с Гърция,
защото Гърция постави еврозоната пред изключително предизвикателство. Ние разчитаме, че след като България стане
част от еврозоната, тя ще задържи стабилното си икономическо положение. Защото дълговете на Гърция се появиха след
влизането ѝ в еврозоната. Тогава солидната бюджетна политика беше изоставена. Затова с българските ни приятели трябва
работим за убеждението, че след влизането в еврозоната и по време на присъединителния период, солидната бюджетна
политика ще бъде съхранена. Всъщност някои други по-големи държави в Европа биха могли да почерпят голям опит.
Предстоящите избори за европейски парламент ще бъдат оспорвани. Льобел е убеден, че на тях трябва да се акцентира
върху големите въпроси като сигурността, благоденствието, мира и свободата, а дребнотемието да остане в миналото. На
кандидатурата на Манфред Вебер за водач на листата на европейската десница, германските консерватори гледат като на
шанс за промяна, както на външната политика в своята страна, така и в европейски план. Наследниците на Хелмут Кол
вярват, че решенията в Евросъюза трябва да се взимат заедно, но няма да се колебаят да носят отговорност и да поемат за
водещата роля.
√ Българска парламентарна делегация е на посещение в Република Азербайджан
Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, е на посещение в
Република Азербайджан, съобщиха от пресцентъра на парламента. В състава на делегацията са председателят на Групата
за приятелство България – Азербайджан Хамид Хамид и народният представител Димитър Георгиев.
През първия ден от посещението българските делегати ще се срещнат с председателя на Мили Межлиса на Азербайджан
Октай Асадов. Цвета Караянчева ще разговаря с президента на Република Азербайджан Илхам Алиев. По време на визитата
председателят на парламента ще има среща и с министър-председателя на Азербайджан Новруз Мамедов.
Програмата предвижда българската парламентарна делегация да посети Центъра за български език и култура в Славянския
университет в столицата Баку, както и Център „Гайдар Алиев“.
На 21 септември Цвета Караянчева и водената от нея делегация ще присъстват на тържественото заседание по повод 100годишнината на парламента на Азербайджан, като председателят на Народното събрание ще се подпише в почетната
книга на Мили Межлиса.
В. Банкерь
√ Магистрали и мостове може да се строят чрез публично-частно партньорство
Трябва да се търсят допълнителни възможности за привличане на инвестиции при реализацията на проекти, които са
важни за обществото, особено в пътното строителство, което у нас е недофинансирано. Това заяви заместник-министърът
на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, който откри Международна практическа
конференция на тема „Възможности и перспективи за развитие на публично-частното партньорство“.
Инж. Йовев отбеляза, че чрез различни форми на публично-частно партньорство може да бъдат изграждани магистрали,
тунели, мостове, пречиствателни станции, за които не са предвидени средства в бюджета или от европейските фондове.
„Такива проекти са неизградените участъци от АМ „Хемус“ с дължина около 250 км, тунелът под връх Шипка, АМ “Русе Велико Търново“, скоростният път Видин-Ботевград, който е част от трансевропейския коридор номер 4, АМ „Черно море“,
тунелът под прохода Петрохан. Прогнозният размер на инвестициите в тези проекти е над 3 млрд. евро“, каза той.
Според заместник-регионалния министър към днешна дата в пътното строителство и ВиК услугите у нас няма много
примери за реализирани публично-частни партньорства.
„Ние бихме могли да използваме най-добрите европейски и световни модели, без да повтаряме грешките на другите.
Затова смятам, че форуми като този са изключително навременни и полезни“, отбеляза още той. Инж. Йовев подчерта, че
в България има необходимата политическа воля за създаване на трайни партньорства между държавата и общините от
една страна и бизнеса от друга, като мярка за развитие и модернизиране на инфраструктурата в условията на ограничен
публичен ресурс.
„Имаме инвеститорски интерес, което е най-важното в случая, каза още инж. Йовев и напомни, че в началото на юли
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е подписало рамкови споразумения с пет китайски
компании за сътрудничество, но потенциалните партньори са много повече.
„Страната ни има стратегическото географско положение – през България минават пет от 10-те транс-европейски
транспортни коридора. А пътищата, които могат да бъдат изградени чрез публично-частно партньорство, са обект на
интензивен трафик, което гарантира добра възвращаемост на инвестициите“, категоричен бе той. Инж. Йовев даде пример
с АМ „Русе-Велико Търново“, която е част от коридор номер 9 и ще поеме големия поток от тежкотоварни автомобили,
влизащ у нас през „Дунав мост І“. Това са по 5000 тежкотоварни автомобила на денонощие, като прогнозите са този поток
да се увеличава. Затова през следващите години България ще има важна роля в процеса на свързване на Европа с Азия,
тъй като оттук минава връзката със Западна Европа по река Дунав и най-пряката връзка през Черно море и Персийския
залив по Пътя на коприната.
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News.bg
√ Петкова не вижда законови пречки гражданин да инвестира и да си купи ТЕЦ
КЕВР ще приеме увеличение на цената на природния газ с 14%, коментира пред БТВ министърът на енергетиката
Теменужка Петкова. Тя очаква КЕВР да излезе с решение по отношение на цената, а на 25 септември ще се проведе
обществено обсъждане в тази връзка.
След договореностите между ЕС и "Газрпром", Петкова вярва, че има възможност за предоговаряне с "Газпромекспорт" и
"Булгаргаз". Няма човек и политик, който да не се притеснява от евентуални рискове за увеличаване на цените на
енергийните ресурси.
Министърът добави, че е хубаво "българските граждани да знаят каква е технологията за определяне на цената. България
доставя природен газ от Руската федерация. Всички определени елементи по отношение на цената на природния газ са
ясно заложени в договора между "Булгаргаз" и "Газпромекспорт".
Формулата е свързана с цената на петролните продукти и курса на щатския долар и така работят една голяма част от
държавите и има методика към договора, а и цената се определя от КЕВР, обясни Петкова.
Във връзка с увеличението на цената хляба и разговорите на министър Порожанов с бизнеса, тя коментира, че цените се
определят от търсенето и предлагането, но никога не пречи да се търси диалог с всяка една страна, особено когато става
въпрос и за такъв продукт.
Когато си в опозиция е лесно, защото колегите не знаят сигурно съвсем и параметрите на бюджета, но когато си се
ангажирал да управляваш е друго, добави Петкова.
НЕК е осъдена да плати близо 32 млн. евро на "Уорли Парсънс", които са архитект на строежа на АЕЦ "Белене" и към
момента са им изплатени около 270 млн. евро. А дали е свършена работа, всеки месец са извършвали дейности,
представяли са доклади, документация и е плащано, като всичко това са действия на НЕК и няма общо с министри, допълни
тя.
През 2008 година е подписан анекс с "Уорли Парсънс" от тогавашните управители на НЕК с клауза за обезщетение при
отказ от строеж. НЕК е на БЕХ, а БЕХ е на министъра, но Петкова не е виждала документ за докладване на тези клаузи.
Министър на енергетиката тогава е Петър Димитров.
Тя не знае защо се стигнало до сключване на клауза с неустойка, ако договорът бъде едностранно прекратен и то при
положение, че първа фаза е приключила и е изработена, но не може да говори за виновни, има си компетентни органи,
които Петкова се надява да се произнесат.
Взели сме си поуките и готвим процедурата за избор на стратегически инвеститор, при заявен инвеститорски интерес за
строежа на АЕЦ "Белене", като процедурата трябва да е готова да края на октомври и може да стигнем до процедура за
избор на самия инвеститор до края на годината, обясни енергийният министър.
Ясно сме заявили условия си и това няма да стане частна атомна централа, Китай е заявил интерес, а държавата ще участва
чрез НЕК и чрез активи, документация, площадка и оборудване, коментира Петкова.
Аз не съм специалист в областта на енергетиката, аз съм финансист и одитор, обясни тя.
Ахмед Доган не и е познат като експерт в енергетиката, но не знае да има законови ограничения, граждани да инвестират
в сектора и да придобиват законова да придобиват, какъвто е и случая с "ТЕЦ Варна".
Като министър, за Петкова е най-важно българската енергетика да работи и да е в стабилно състояние и не вярва, че има
конспирации за студения резерв. "ТЕЦ Варна" е втората по големина топлоелектроцентрала в България, има 6 блока и още
в приватизационния договор пише, че 3 от тях ще са за студен резерв.
Имало е договор с ЧЕЗ да се изградят серопочистващи устройства, но те не са направени, а и няма клауза за санкция, става
ясно от този договор, но Петкова не знае, защо това е така.
Държавните "Марици" не са се отказвали от процедурите за студен резерв, но не са се класирали, защото е предложена
по-висока цена от желаната от КЕВР. За студения резерв се организира търг и никой от другите участници не е дал по-добри
цени от тези на ТЕЦ "Варна", обясни Теменужка Петкова.
По отношение на Гинка Върбакова и сделката с ЧЕЗ, последно с Петкова се чули за рождения ден на Върбакова през август,
чисто човешки. Не са говорили, че се оттегля от бизнеса с фотоволтаици, или за сделката с ЧЕЗ, тези неща не я вълнуват,
това е частен бизнес, имат си финансови и правни консултанти които ги съветват, коментира министърът.
БНР
√ В НС ще обсъдят Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
В Народното събрание ще се проведе дискусия по приетите на първо гласуване промени в Закона за задължителното
депозиране на печатни и други произведения. Те са свързани с прозрачността на собствеността на медиите.
Форума е инициирана от парламентарната комисия по културата и медиите, като на него са поканени представители на
институции, неправителствени организации и медии. За участие е поканен и генералният директор на Българското
национално радио Александър Велев.
От Комисията обявиха, че сред акцентите в дискусията ще бъде значението на прозрачността на собствеността на медиите
за гарантиране на свободата на словото и превенцията на фалшивите новини.
Промените в закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения бяха внесени от депутатите от ДПС
Делян Пеевски и Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид. Те минаха на първо четене в парламента през юли.
По-късно групата внесе още допълнителни поправки към текстовете.
Предвижда се задължително разкриване на информация от доставчици на медийни услуги. В определен срок те трябва да
заявяват за обявяване в съответния регистър декларация, съдържаща информация за действителния собственик на
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доставчика на медийни услуги, дали същият е лице, заемащо публична длъжност и има ли влязла в сила присъда, както и
информация за всяко получено от доставчика на медийни услуги финансиране в предходната календарна година.
Законопроектът срещна критики, сред които такива, че поправките са изцяло извън обхвата на закона.
√ Представят резултатите от проучването "Европейски навици на плащане"
Ежегодното проучване "Европейски навици на плащане", част от което е и България, ще бъде представено днес от
авторитетна международна компания за събиране на дългове от бизнеса. То е реализирано съвместно с Института за
пазарна икономика.
Проучването дава отговори на въпросите къде се намира България спрямо останалите европейски страни по отношение
на редовните, просрочените и отписаните вземания, както и кой е по-дисциплинираният платец - гражданите или бизнеса,
а също и каква част от приходите на фирмите се връщат благодарение на колекторски агенции.
Организаторите на проучването припомнят, че забавените плащания на фирмите се отразяват на икономиката като цяло,
а управлението на вземанията е движеща сила на икономическия растеж.
Изследването обхваща 3 400 компании от 17 европейски държави, които отговарят на въпроси за опита си по отношение
на навиците за плащане, за работата си с клиентите и възможните мерки за предотвратяването на риска от забавяни
плащания.
Economic.bg
√ Габриел: Машините ще закрият някои работни места
Работата на политиците е да подкрепят хората в този процес, смята еврокомисарят
Цифровата трансформация на нашата икономика може да бъде изключително полезна за обществата ни и хората
признават това. Но ние трябва да управляваме ефективно този процес, за да увеличим максимално ползите и да сведем
до минимум негативните аспекти върху пазара на труда.
Това каза еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел при откриването на първото заседание на
Групата на високо равнище относно въздействието на цифровизацията върху пазара на труда в ЕС. В нея България е е
представена от доц. Васил Киров от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на
науките.
Габриел изтъкна, че хората трябва да останат в центъра на цифровата политика. „Цифровите технологии трябва да служат
на човека, а не обратното“, каза тя и обърна внимание, че ако хората виждат технологичната трансформация като заплаха
и причина за по-голямо неравенство, това би увеличило и популизма.
Някои от страховете имат своите основания, защото определени работни места действително ще бъдат закрити на фона
на навлизането на машините. Затова ролята на политиците е заедно да намерят начин как да подкрепят хората в този
процес.
„Не е реалистично да се очаква някой да излезе с идеи как да се решат наведнъж всички нововъзникващи проблеми,
свързани със заетостта. Нуждаем се от пътна карта, в която решенията да бъдат съобразени с различните сектори, да се
работи приоритетно, защото не можем да направим всичко наведнъж, и всички заинтересовани страни да бъдат включени
в изпълнението на предложенията", заяви още Мария Габриел.
Очаква се членовете на групата да изготвят анализ за въздействието на цифровата трансформация върху работните места
и съответно да представят набор от препоръки до февруари следващата година. Окончателният доклад ще бъде
представен точно преди Европейския съвет за бъдещето на Европа в Сибиу през май 2019 г.
Дарик
√ Комисия в НС изслушва Цацаров за контрабандата в тютюневия сектор
Парламентарна комисия ще направи изслушване за контрабандата с тютюневи изделия. Дневният ред на комисията за
наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата предвижда изслушване на главния
прокурор Сотир Цацаров.
В изслушването ще участват и министърът на икономиката Емил Караниколов и представители на Министерство на
вътрешните работи във връзка с нелегалното производство, разпространение и търговия на цигари, борбата със сивата
икономика и контрабандата в тютюневия сектор.
В. Монитор
√ Над 24 млн. касови бележки регистрирани в лотарията на НАП
Бонове на стойност 333 млн. записани в играта
Над 24 милиона касови бележки са регистрирани до този момент за участие в надпреварата за 50 000 лв. във втория сезон
на лотарията с касови бележки на НАП. Големият победител ще стане ясен на 10 декември.
Данните, които трябва да бъдат въведени за участие, са стойността на покупката, и датата и часа, в който е издадена
касовата бележка. От НАП обясняват, че няма ограничения за минимална или максимална стойност на покупките.
Фискалните бонове, записани в играта досега, са на обща стойност 333 млн. лв. Средно от старта на лотарията един
участник регистрира по около 340 касови бележки.
Най-активни са участниците от Видин - със средно регистрирани по 418 фискални бона на човек, както и в Ямбол - с по 416
бележки.
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Следващата седмична награда ще бъде изтеглена в почивния 24 септември. Късметлията ще получи чисто нов телевизор.
Месечният победител с награда от 2000 лв. ще бъде определен на 15 октомври.
В данъчната лотария имат право да участват всички български граждани, които са навършили 14 години и регистрират
фискалните си бонове в интернет.
Капитал
√ Чуждестранните инвестиции за първите седем месеца са 219 млн. евро
Второто тримесечие е било по-добро от първото, но в сравнение с миналата година резултатът е по-слаб
Преките инвестиции за периода от януари до юли възлизат на 219.9 млн. евро след по-силно второ тримесечие, показват
предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Това е с 374.8 млн. евро по-малко, отколкото отчетеното през
първите седем месеца на миналата година, когато статистиката показваше 594.6 млн. евро преки инвестиции в страната.
Причината за по-ниското ниво в сравнение с 2017 година е отлива на дялов капитал, отрицателните стойности при
реинвестираната печалба, измерени на база тримесечните отчети на компаниите с чуждестранно участие и намалението
на задълженията на дружествата с чуждестранни акционери по финансови, облигационни и търговски кредити.
Понижението спрямо миналата година идва заради операции в началото на 2018 г. заради намаление на капитала на
българското поделение на италианската Unicredit и Банка ДСК, собственост на унгарската OTP Bank. Операциите се
наложиха заради новия Международен стандарт за финансово отчитане, който влезе в сила от началото на годината и
изисква от банките да заделят по-големи провизии. За чуждите институции това се отразява като свиване на дяловия
капитал в статистика.
Обикновено тази статистика търпи ревизия при анализа на данните за август и годишните финансови отчети за 2018-а.
По-добре от пролетта, по-слабо от миналата година
Според данните второто тримесечие е било по-добро откъм инвестиции в дялов капитал и дългови инструменти спрямо
времето от януари до март. Общо за периода април - юни чуждите инвестиции са 279.9 млн. евро, от които 134.5 млн. евро
в дялов капитал и 180.6 млн. евро в дългови инструменти. Корекция на сумата оказва отрицателната стойност на
реинвестираната печалба в размер на 35.5 млн. евро за тримесечието.
Ефектът на месец юли върху резултата за седемте месеца на годината също е негативен заради намалението на
задълженията по дългови инструменти с 56.9 млн. евро. Така за времето от януари до юли резултатът е 219.9 млн. евро
преки инвестиции в страната.
За същия период инвестициите в чужбина възлизат на 278.9 млн. евро при 167.3 млн. евро за първите седем месеца на
миналата година.
Най-големите нетни преки инвестиции за тази година идват от Холандия (221.4 млн. евро), която заради по-либералния си
режим обаче често привлича компании, зад които може да се крият и български капитали, Русия (157.9 млн. евро) и
Германия (80.5 млн. евро). Постъпленията от инвестиции в недвижими имоти на чуждестранни лица за седемте месеца
възлизат на 4.2 млн. евро спрямо 10.5 млн. евро за същия период на предходната година. Най-активни са гражданите на
Русия с вложения за 2.1 млн. евро, следвани от украинци с 0.7 млн. евро и Германия с 0.4 млн. евро, показва още
статистиката.
Investor.bg
√ Платежният баланс на България излезе на плюс с над 1 млрд. евро през юли
Размерът на излишъка обаче бележи спад в сравнение със същия период на миналата година
Текущата и капиталовата сметка на България през юли е положителна и възлиза на 1,01 млрд. евро. Година по-рано
страната пак отчете излишък - от 1,280 млрд. евро, което показва лек спад на излишъка, показват предварителните данни
на Българската народна банка (БНБ).
Изчисленията са направени при БВП в размер на 52,792 млрд. евро за 2018 г. (прогноза на БНБ) и 50,429 млрд.евро за 2017
г. (данни на НСИ от 7 март 2018 г.).
За първите седем месеца на годината текущата и капиталова сметка е на плюс с 1,191 млрд. евро, като през периода
януари-юли миналата година тя отново бе на положителна териотория, но в доста по-голяма размер - 2,441 млрд. евро.
Само през юли 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 947,8 млн. евро при излишък от 1,200 млрд.
евро, отчетен през същия месец на 2017 г. За периода януари-юли текущата сметка е на плюс с 933,7 млн. евро, като
излишък за първите седем месеца на миналата година беше забележителните 2,167 млрд. евро, изчислиха в централната
банка.
От централната банка отчитат, че търговското салдо за юли е отрицателно в размер на 215,1 млн. евро, като преди година
отново беше с дефицит от 161 млн. евро. За първите седем месеца на 2018 г. то е отрицателно и е в размер на 1,872 млрд.
евро, като година по-рано за същия период излезе на минус с 264,7 млн. евро.
Износът на български стоки през юли е за 2,510 млрд. евро, като се повишава с 4,9% (118,3 млн. евро) на годишна база.
От януари до юли от нашата страна са изнесени стоки за 15,134 млрд. евро, но те са със 158,4 млн. евро (1%) в по-малко в
сравнение с експорта за същия период на 2017 г. Износът се увеличава на годишна база с 19,7%.
Вносът на стоки през юли възлиза на 2,725 млрд. евро и нараства с 22,2% (494,3 млн. евро) на годишна база. За седем
месеца импортът расте с 9,3% (1,449 млрд. евро) и достига 17,006 млрд. евро. За сравнение вносът за януари-юли 2017 г.
нараства на годишна база с 16,6%.
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Салдото по услугите през юли е положително и е в размер на 750,3 млн. евро, като година по-рано пак беше на плюс с
723,6 млн. евро. За седем месеца то е на положителна територия с 1,758 млрд.евро, като за сравнение от януари до юли
2017 г. беше на плюс с 1,451 млрд. евро.
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал
или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е на положителна територия с 56,2 млн. евро през юли,
докато преди година в БНБ отчетоха дефицит от 12,7 млн. евро.
За първите седем месеца на тази година салдото е на минус с 244,1 млн. евро, докато преди година в периода януари –
юли също беше на отрицателна територия с 318,6 млн. евро.
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 356,4 млн.
евро, като преди година също излезе на плюс с 328,4 млн. евро. От януари до юли 2018 г. то е на положителна територия
с 1,291 млрд. евро, като за сравнение през същия период на миналата година беше 1,298 млрд. евро.
Данните на централната банка показват, че капиталовата сметка е на плюс с 62,7 млн. евро при положителна стойност от
79,8 млн. евро за юли 2017 г. От януари до юли тя е положителна – 257,3 млн. евро, при положителна стойност от 274,5
млн. евро за първите седем месеца на миналата година.
Финансовата сметка за юли е положителна и възлиза на 915,7 млн. евро, като през миналия юли беше на плюс с 870,2 млн.
евро. За януари – юли 2018 г. тя е на плюс с 1,774 млрд. евро, като за същия период на 2017 г. имаше положителна стойност
от 1,045 млрд. евро.
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен
баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 109 млн. евро при отрицателно салдо от 7,3
млн. евро за юли 2017 г. За седем месеца то е на плюс 59 млн. евро, докато през миналата година излезе на минус с 427,3
млн. евро за същия период на 2017 г.
Преките инвестиции – активи се повишават с 47,4 млн. евро при увеличение с 90,2 млн. евро за юли 2017 г. От януари до
юли вложенията нарастват с 553,3 млн. евро, докато увеличението за същия период на 2017 г. възлиза на 251,9 млн. евро.
Преките инвестиции – пасиви намаляват с 61,6 млн. евро при увеличение с 97,4 млн. евро за юли 2миналата година. За
седем месеца те нарастват с 494,3 млн. евро, докато увеличението за същия период преди година беше с 679,3 млн. евро.
Резервните активи на БНБ през юли се повишават с 287,7 млн. евро, докато преди година намаляха с 209,3 млн. евро. За
седем месеца те нарастват със 144,1 млн. евро, при понижение с 36,2 млн. евро за същия период на 2017 г.
√ Кабинетът одобри 35 млн. лв. за отсечката на АМ „Хемус“ между Ябланица и Боаза
Ще бъдат платени извършени строително-монтажни работи и консултантски услуги
Правителството отпусна допълнителни средства в размер на 35,2 млн. лева по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изграждането на 9,3-километровата отсечка от АМ „Хемус“ в
участъка между гр. Ябланица и с. Боаза.
Средствата ще бъдат разходвани за разплащане на извършени строително-монтажни работи и консултантски услуги.
Изграждането на АМ „Хемус“ е приоритет в програмата на правителството и има стратегическа цел за ускоряване процеса
на икономическо и социално развитие на регионално ниво, посочват от правителствената пресслужба.
Разрешението за строеж на магистрала "Хемус" в отсечката от Ябланица до пътен възел "Боаза" бе издадено от
Министерството на регионалното развитие през март.
Договорът за строителството на магистралната отсечка с Консорциум "ХВП Ябланица" бе подписан през юли 2017 г.
Срокът за строителство е 910 дни, като от тях 180 дни са предвидени за проектиране, а 730 дни са за изграждане на обекта.
При реализацията на проекта ще бъдат изградени 5 селскостопански подлеза, 2 селскостопански надлеза, както и подлез
при общинския път от Брестница към пещерата "Съева дупка". Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за
движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна разделителна ивица - 2 м, водещи ивици и банкети.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
На живо от Роженския манастир: истории за скрити съкровища ли са причина за обирите в храмове?
Прогнозата и синоптиците - новият директор на Института по метеорология и хидрология проф. Пламен Нинов Първо за БНТ
След поредния инцидент- кой гарантира сигурността на асансьорите?
По линията Русия-Израел - коментар на Елена Поптодорова;
Папа Франциск нарече секса "дар Божи" - как разчитаме смисъла на светите думи;
Българи преобличат в светлина Бранденбургската врата - как ще изглежда?
Минути от архива - неизлъчвани кадри от сватбата на гръцкия крал Константин;
БТВ, "Тази сутрин"
За съдбата на АЕЦ „Белене" и цената на природния газ - в студиото енергийният министър Теменужка Петкова;
На живо от кулоарите на Народното събрание: Сблъсък между ГЕРБ и БСП за министерските оставки;
Как се променя Турция след победата на Ердоган? И увеличава ли се мигрантският натиск по границата с южната
ни съседка? Гост посланикът в Анкара Надежда Нейнски;
Докъде стигна разследването след акция „Милионери"? Коментар на бившия шеф на националното следствие
Бойко Найденов;
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Идва ли края на правителствената криза и успешни ли ще са новите министри? Коментар на проф. Антоанета
Христова.
Нова телевизия, „Здравей България"
"Защо синът на кмета на Карнобат се озова в ареста заедно с Миньо Стайков?" - говори защитата на един от
задържаните в аферата "Карнобат"
Може ли държавата да накара търговските вериги да продават хляба без печалба, за да не се повишава цената и
ще има ли фалити на хлебопроизводители?
Отстъпление от европейските ценности ли ще бъде, ако кабинетът приеме позиция в подкрепа на Унгария и
Виктор Орбан?
Kамериерка в Слънчев бряг твърди, че е била нападната от управителка на хотел - на живо
Детски игри с опасни съставки на пазара. Как да ги разпознаем и какви рискове крият? Отговорите в "На твоя
страна" с Георги Георгиев.
Защо в наскоро ремонтиран подлез в София няма рампа за детски колички и инвалиди? Румен Бахов на живо.
Какво е доверието в управляващите и президента след последните политически скандали? Анализ на социолога
Димитър Ганев.
Смяна на местата. Как ще премине гласуването на оставките на старите и назначенията на новите министри? - на
живо
Какво може да накара българите с образование и опит от чужбина да се върнат да работят у нас?
√ Предстоящи събития в страната за 20 септември
София.
От 09.30 часа в Интер Експо Център държавният глава Румен Радев ще открие единадесетото годишно издание на
форума „Кариера в България. Защо не?".
От 14.30 часа на „Дондуков" 2 държавният глава ще удостои с Орден „Стара планина" първа степен извънредният
и пълномощен посланик на Република Полша в Република България Кшищоф Краевски за неговите заслуги за
задълбочаването и развитието на българо-полските отношения.
От 11.15 часа в залата на Министерството на туризма министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът
на труда и социалната политика Бисер Петков ще подпишат споразумение за сътрудничество между двете
министерства. Документът създава възможности за обучение и професионална квалификация на кадри за
туризма.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
В 09.30 часа в Централния военен клуб заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков ще участва в
откриването на националната конференция с международно участие „Отбранителната индустрия лидер на
иновациите в България". Събитието е под патронажа на вицепремиера по обществения ред и сигурността и
министър на отбраната Красимир Каракачанов и министъра на икономиката Емил Караниколов.
От 09.30 часа ще се проведе заседание на Пленума на ВСС.
От 09.30 часа в хотел КООП ще се състои заключителна конференция на Българо-швейцарската програма за
сътрудничество в борбата с трафика на хора и реинтеграция на жертвите.
От 10.00 часа в Резиденция „Бояна" в дом №2 ще се проведе втората част на конференцията на тема „Възможности
и перспективи за развитие на публично-частното партньорство" - уъркшоп по основни въпроси, свързани с
публично-частното партньорство в областта на ВиК и пътната инфраструктура.
В 11.00 часа в централното фоайе на Националния исторически музей ще бъде открита изложбата „Дипломация и
доблест", посветена на 110-годишнина от провъзгласяване на Независимостта на България.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема „Аз пазя горите и орлите на
България".
От 12.00 часа с официална церемония ще бъде открита обновената база на ямболското СУ „Св. Климент Охридски".
От 14.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе дискусия във връзка с приетите на първо
гласуване промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, свързани с
прозрачността на собствеността на медиите и нейното значение за гарантиране на свободата на словото и
превенцията на фалшивите новини.
В 14.00 часа в мраморно фоайе на зала „България", ще се проведе пресконференция по повод VIII-мия
международен музикален фестивал „Пиано екстраваганца".
От 15.00 часа в зала „Триадица" в „Гранд Хотел София" ще бъдат подписани оперативните споразумения за
изпълнение на Фонд градско развитие. Избраните финансови посредници са Обединение „Фонд за устойчиви
градове" и „Регионален фонд за градско развитие".
От 16.00 часа в София Тех Парк ще се проведе дигитален форум на тема „Икономика 4.0.
***
Асеновград.
От 12.30 часа в с. Тополово ще бъде открита паметна плоча на д-р Иван Василев. От 13.00 часа на паметната плоча
на загиналите във войните в с. Тополово ще бъде отслужена заупокойна литургия и военен ритуал по случай 100
години от края на Първата световна война.
От 17.30 часа в Градската библиотека ще бъде представен поетичният сборник за незрящи „Докосване" на
Красимир Ортакчиев - съвместен проект на ЛК „Орфей" при НЧ „Св. преп. П. Хилендарски" и Съюз на слепите.
***
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Благоевград.
От 11.30 часа в Професионална гимназия по текстил и лека промишленост Гоце Делчев" зам.-министър Дeница
Сачева и д-р Милен Врабевски ще открият нова компютърна зала.
***
Бургас
От 11.00 часа, в Общинския съвет на БСП-Бургас, ще се проведе пресконференция с участието на Атанас Зафиров член на ИБ на НС на БСП, Стойко Танков - председател на Областния съвет на БСП-Бургас, Емил Георгиев председател на ПК "Екогласност" и Румен Николов - областен координатор на ПК "Екогласност" за област Бургас.
От 20.00 часа в Летния театър ще бъдат закрити Музикално - поетичните вечери „Памет за Емил Чакъров. 70 години
от рождението на Маестрото".
От 18.30 часа в зала „Младост" ще се състои контролен мач между волейболния шампион „Нефтохимик" и турския
гранд „Галатасарай".
***
Варна.
От 10.00 часа в залата на Община Варна ще се състои начална пресконференция по проект „Подобряване
качеството на атмосферния въздух в община Варна - фаза 1.
От 11.00 часа в зала „Одесос", Археологически музей - Варна, ще се състои пресконференция във връзка с новата
изложба „Пясъчни замъци и бетонни курорти - миниатюрна ваканция в миналото на България". Изложбата е
подготвена от Музея на хотелиерството и ресторантьорството във Финландия, заедно с посолството на България
във Финландия.
От 12.30 часа в Областна администрация ще се състои брифинг на вицепремиера Валери Симеонов по повод
отчитането и протичането на летния сезон.
От 18.30 часа в Зала 2 на галерия „Ларго" ще бъде открита самостоятелна изложба - графика на украинския
художник Константин Антюхин. Експозицията носи името „Метаморфози".
***
Велико Търново.
От 17.30 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде представена „Без граници"/ „Nolimited" - изложба на
Николина Джановска и Гордана Хаджи-Николова /Македония/.
От 18.30 часа в театралния салон на Военния клуб ще се проведе благотворителен коктейл, организиран от Ротари
клуб - Велико Търново и Общината. Събраните средства ще са за възстановяване на помещението.
***
Враца.
От 17.00 часа в малка зала на ХГ „Иван Фунев" - РИМ Враца ще бъде представена изложба по повод 115 години от
рождението на Кирил Буюклийски.
***
Габрово.
Народните представители от „БСП за България" ще проведат дискусия за „Визия за България" с гражданите в
област Габрово.
***
Горна Оряховица./с. Драганово.
От 10.00 часа в центъра на селото ще започне „Празник на градинаря".
***
Добрич.
От 19.00 часа в градски парк „Свети Георги" ще се състои концерт „ТУРНЕТОО".
***
Каварна.
От 16.00 часа в заседателна зала на Община Каварна ще започнат Националните културни празници „Албена".
***
Перник.
От 09.30 часа в зала „Панорама" ще се проведе заседание на Общински съвет - Перник.
***
Пловдив.
От 10.30 до 12.00 часа в Цар-Симеоновата градина ще се проведе традиционният детски празник по повод
Седмицата на мобилността. Ще бъдат обособени няколко къта с дейности за деца от 6 до 9 години. Планирани са
състезания по скоростно и майсторско каране с велосипеди, тротинетки и ролери, рисунка на асфалт, забавни
състезания по безопасност на движението.
От 15.30 часа учениците от ОУ „Васил Левски" са приготвили открит урок „Комбинирай, движи се", който ще се
проведе на специализираната площадка по безопасно движение в двора на училището по повод Седмицата на
мобилността. По атрактивен начин те със своите учители ще покажат как можем да се придвижваме в градски
условия, използвайки алтернативен транспорт, като не замърсяваме околната среда.
Общинските съветници от ГЕРБ - Пловдив ще проведат приемни с граждани, както следва: Ясен Михайлов, Дамян
Петров, Петър Попов от 17.30 до 19.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Западен" на ул. „Царевец" № 9; Гошо Къчков,
от 17.30 до 19.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Северен" на бул. „Марица" №91. Пенчо Малинов, от 17.00 до 18.30
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***
Русе.
-

часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен" на ул. „Коста Паница" №5; Веселин Маневски, от 16.00 до 18.00 часа в
офиса на ГЕРБ в район „Южен" на ул. „Академик Петър Динеков" № 1А.
От 18.00 часа, в салона на в НЧ „Възраждане" ще се проведе литературно четене с участието на членове на
Дружеството на писателите, които се осъществяват по проекта „Писателите и Пловдив". Публиката ще има
възможност да се срещне с 10 пловдивски автори.

Общинските съветници от ГЕРБ-Русе ще имат приемни за граждани от 17.30 часа в града. В централния офис на
партията, намиращ се на ул. „Чипровци" № 2, на въпроси на хората ще отговарят проф. Васил Пенчев и Богдан
Донев. В клуба, намиращ се на ул. „Доростол" № 1, жителите на общината ще могат да поставят своите проблеми
пред доц. Сашо Нунев и Илиян Илиев. Димитър Кънчев и Бедрос Пехливанян ще са на разположение на хората за
актуални проблеми в клуба, намиращ се в кв. „Чародейка", комплекс „Чародейка", ет. 2. Владислав Атанасов и
Марияна Данова - Иванчева ще бъдат в клуба на ул. „Отец Паисий" № 4, а Събина Павлова - в клуба на ул.
„Илинден" № 7 в кв. „Дружба 3" /до комплекс „Олимпия"/.

***
Сливен.
От 11.00 часа в зала „Георги Данчев" на областната администрация в Сливен ще се състои пресконференцията на
„МатиБолгария". В нея ще участва председателят на сдружението Дора Пондалова и членове на новоизбрания
управителен съвет. Ще бъде представен и новият брой на вестник „Сливен", който „МатиБолгария" издава в
навечерието на всяка сливенска родова среща.
От 17.30 часа министърът на образованието Красимир Вълчев ще се запознае с хода на ремонтите в двата
Регионални учебно-тренировъчни центъра по безопасност на движението, които тепърва ще се създават.
От 19.00 часа в зала „Сливен" Сливенският симфоничен оркестър открива новия си творчески сезон.
***
Стара Загора.
От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА, държавна опера Стара Загора ще даде пресконференция относно
първата премиера за новия Сезон- „Малкият принц".
От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески" ще бъде открита колективна изложба „Природни състояния" (живопис,
графика, рисунка, скулптура, фотография). Изложбата ще остане до 20 октомври 2018 г.
От 19.00 часа в Драматичния театър ще се състои премиера на постановката „Сватбата на Фигаро".
***
Сухиндол.
От 18.00 часа в читалището на град Сухиндол народните представители от „БСП за България" - Дора Янкова, Донка
Симеонова и Даниел Йорданов ще проведат дискусия за „Визия за България" с гражданите.
***
Търговище.
Народните представители от „БСП за България" ще проведат дискусия за „Визия за България" с гражданите в
област Търговище. График на срещите може да прочетете тук.
***
Ямбол.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще бъде на работно посещение в Ямбол. В 12.00 часа
министърът ще посети СУ „Св. Климент Охридски", в което приключи цялостен ремонт, финансиран по ОП
„Региони в растеж". По-късно министър Вълчев ще посети и ОУ „Д-р Петър Берон", както и учебна практика на
ученици в дуална форма на обучение.
Manager.bg
√ Евростат: Около 84% от българите предпочитат да пътуват с кола
Българите масово предпочитат пътуването с автомобили в ежедневния си бит или за туризъм, сочат данни от анализ на
Евростат, посветен на провеждащата се в момента европейска седмица на мобилността, която продължава до 22
септември, съобщава БТА.
Според данните за 2016 г., европейската статистика отчита, че колата е доминиращата форма на вътрешен транспорт във
всички държави-членки, в сравнение с пътуванията с влак или автобус. През въпросния период пътуването с кола е
представлявало 83 на сто от пътникокилометрите в ЕС, в сравнение с 9 на сто пътуване с автобуси и 8 на сто с пътуванията
с влакове.
Около 84 на сто от българите са предпочитали да пътуват с кола, 14 на сто са били пътуванията им с автобусен превоз и
едва 2 на сто - с железопътен, показват данните на Евростат.
Днешният 19 септември е определен и като Европейски ден без смърт на пътя, като идеята е да се повиши осведомеността
на хората относно безопасността по пътищата.
По данни на МВР до вчера, 18 септември, по пътищата в страната у нас тази година са загинали 436 души, при общо 682
загинали през 2017 г. и 8 680 ранени.
Страната ни е лидер в ЕС по брой загинали при ПТП на 1 милион души, като европейската статистика сочи, че средно у нас
през 2016 г. са загивали 99 души на 1 милион, при среден показател за ЕС - 50 загинали на милион души.
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Анализът на Евростат подрежда и своеобразна класация за това, кои нации в ЕС какъв вид транспорт са предпочитали за
пътуванията си през 2016 г.
Най-висок дял са били пътуванията с автомобил сред гражданите на Литва - 90 на сто, следвани от Португалия - 89 на сто
и Великобритания - 87 на сто.
Пътуването с автобус е било най-предпочитано от гражданите на Унгария - 22 на сто, Кипър - 19 на сто и Естония - 18 на
сто. Пътуването с влак е било доминиращо за гражданите на Австрия - 12 на сто, Холандия - 11 на сто и Франция - 10 на
сто.
Европейската седмица на мобилността се провежда за 17-ти пореден път и в нея са включени над 2 400 града и близо 50
страни в света
Освен това 2018 година е обявена за "Годината на мултимодалността", а темата на тазгодишната Европейска седмица на
мобилността е: "Смесете и се движете!". Идеята е да се насърчат хората да видят, как техните ежедневни нужди от
пътуване могат да бъдат посрещнати по-ефективно, по-рентабилно и по-приятно чрез смесване на транспортните режими,
допълва анализът на Евростат.
Местните власти могат да кандидатстват също до 1 октомври 2018 г. за наградата SUMP, която категоризира местните и
регионалните власти за отлични постижения в устойчивото градско планиране на мобилността, според Евростат.
√ В Ню Йорк беше открита 73-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН
В централата на ООН в Ню Йорк беше открита 73-ата годишна сесия на Общото събрание на световната организация,
съобщи ТАСС, цитирана от БТА. Началото на новия работен цикъл обяви председателката на започващата сесия - бившият
премиер на Еквадор Мария Фернанда Еспиноса - четвъртата жена на този пост за изминалите 73 години и първата
латиноамериканка, която го заема.
Във встъпителното си слово Еспиноса заяви, че ще посвети председателството си на всички жени и на работа за
установяване на равенство между половете. Ръководителката на новата сесия благодари на своя предшественик Мирослав
Лайчак и определи неговото председателство като образцово.
Еспиноса отбеляза, че през годината 193-те държави в организацията ще обсъдят около 330 резолюции и че са планирани
към 100 пленарни заседания. Освен това тази година трябва да приемем 34 мандата по различни теми от глобален интерес
и да организираме 18 срещи на високо равнище, каза тя. Председателката напомни, че Общото събрание ще съдейства за
осъществяването на 13 междуправителствени процеса по важни въпроси като реформирането на Съвета за сигурност,
активизирането на работата на Общото събрание и съгласуването на неговия дневния ред до 2030 г.
Еспиноса съобщи, че след консултации с представители на ООН и страните членки е обособила седем приоритета в
работата си като равенството между половете, насърчаване на сключването на нови споразумения за миграцията и
бежанците, създаване на достойни работни места за младежи, жени и инвалиди, насочване на вниманието върху
опазването на околната среда, по-активната работа по реформата на ООН.
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази убеденост, че Еспиноса ще е достоен председател на Общото
събрание благодарение на богатия си дипломатически опит и познаването на спецификата на световната организация
вследствие на работата си като постоянен представител в Женева.
Работата на Общото събрание започва със седмица на високо равнище, за която в Ню Йорк се събират лидерите и външните
министри от 193-те страни.
Гутериш им пожела да бъдат "смели и готови за изработване на решения", отбелязва ДПА.
По традиция новата сесия започна седмица преди началото на дебатите на високо равнище на 25 септември.
Гутериш призова за усилена работа по климатична конвенция в Катовице, Полша и за приемане на спогодбата на ООН за
миграцията в мароканския град Маракеш. И двете събития са планирани за декември.
"Във времена на раздробеност и поляризация светът се нуждае от това събрание, за да покаже колко ценно е
международното сътрудничество", изтъкна той. Сесията ще продължи до 5 октомври.
√ Еврото остава под 1,17 долара
Курсът на еврото се задържа и днес под прага от 1,17 долара.
В сутрешната междубанкова търговия единната европейска валута се разменяше за 1,1680 долара. Вчера Европейската
централна банка определи референтен курс от 1,1667 долара за едно евро.
√ Петролът поскъпна
Котировките на петрола се повишиха в азиатската търговия днес след публикуването на данни за рязък спад в петролните
резерви на САЩ, което сочи силно търсене в най-голямата световна икономика.
Американският лек суров петрол с доставка през октомври прибави 60 цента до 71,72 долара за барел в азиатската
електронна сесия на Нюйоркската търговска борса, съобщи Франс прес.
Цената на лондонския сорт Брент от Северно море, която е референтна за европейския пазар, с доставка през ноември,
нарасна с 26 цента до 79,66 долара за барел. Запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 2,06 млн. барела миналата
седмица до 394,14 млн. барела, съобщи снощи американското министерство на енергетиката. Анализаторите очакваха
понижение от 2,5 милиона барела, но въпреки това данните дават повод за оптимизъм за развитието на пазара.
"Оптимизмът се завръща", коментира Стивън Инес анализатор от Oanda.

15

