Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ПИСМО НА АИКБ ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЕ НА КЕВР ПО ПОВОД НА НЕОСНОВАТЕЛНО ЗАВИШЕНИ
ЦЕНИ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „ДЕН-НАПРЕД“ НА БНЕБ ЕАД
ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Относно: Упражняване на правомощие на КЕВР по повод на неоснователно завишени цени на пазарен сегмент „деннапред“ на БНЕБ ЕАД с период на доставка 17-21.09.2018 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е национално представителна работодателска организация,
призната за такава в съответствие с Кодекса на труда с изрично Решение на Министерския съвет.
Асоциацията е отговорен участник социалния диалог. В нея членуват над 10000 предприятия и компании и 80 браншови
организации. По брой на икономически дейности, в които оперират членовете на АИКБ, тя е на първо място сред всички
работодателски организации в страната. АИКБ е и гласът на публичните дружества, които се листват на фондовата борса,
като повечето от тях са нейни членове.
Повод за настоящото сезиране са завишените цени на търгуема на Българска независима енергийна борса ЕАД
електроенергия на пазарен сегмент „ден-напред“ с период на доставка 17-21.09.2018 г. За същите нарушения до КЕВР е
адресирано писмо от „Асоциация свободен енергиен пазар” (АСЕП), в което се излагат подробно вида и характера на
нарушенията (приложено).
Видно е, че за членовете на АИКБ като потребители на електроенергия е налице правен интерес от сезиране на КЕВР на
основание чл. 74а, ал. 1 т. 3 от Закона за енергетиката с оглед на упражняване на правомощията на комисията по Глава
седма „а“ Контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 (нова – ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) и
конкретно в частта нарушения на чл. 3 (Забрана за търгуване с вътрешна информация) и чл. 5 (Забрана за манипулиране
на пазара).
На изложените основания настояваме да упражните посочените правомощия на КЕВР с оглед на навременно
преустановяване и недопускане в бъдеще на посочените нарушения.
Приложение: съгласно текста.
С УВАЖЕНИЕ,
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
Дневник
√ АИКБ сезира енергийния регулатор за завишени цени на електроенергията
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) сезира председателя на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) за завишаване на цените на търгуема на "Българска независима енергийна борса" ЕАД електроенергия
на пазарен сегмент "ден напред" с период на доставка 17 - 21 септември 2018 г., съобщиха от сдружението.
За същите нарушения до КЕВР е адресирано и писмо от Асоциация "Свободен енергиен пазар" (АСЕП), чиито членове са
обезпокоени от отчетените резултати на пазара "ден напред" на "Българска независима енергийна борса" (БНЕБ) ЕАД. Те
са довели до екстремно високи цени, близки до и надхвърлящи среднопретеглена цена от 200 лв./МВтч, се казва в текста.
"В същото време трябва да отчетем, че на останалите европейски борси не се наблюдава подобно рязко повишение на
цените, като в посочените дни цената на базов товар на БНЕБ ЕАД надвишава тази на румънската и унгарската борса. По
данни от ЕСО ЕАД се отчита нетен внос за посочения период, което ясно показва, че тази тенденция се наблюдава само на
национално ниво и изцяло се дължи на вътрешни фактори. Длъжни сме да алармираме, че запазването на подобна
тенденция на пазарите на едро за продължителен период от време би била пагубна за доставчиците и потребителите на
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електроенергия", пишат още от сдружението освен до председателя на КЕВР и до министъра на енергетиката, директора
на Българската независима енергийна борса, парламентарната комися по енергетика, директорите на Българския
енергиен холдинг и на Националната електрическа компания.
3е-news.net
√ Очаквана реакция: Бизнесът сезира КЕВР за неоснователно завишени цени на пазарен сегмент „ден-напред“ на БНЕБ
АИКБ настоява КЕВР да упражни правомощията, дадени й със Закона за енергетиката и с европейското
законодателство, "с оглед на навременно преустановяване и недопускане в бъдеще на посочените нарушения"
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) съобщи днес, че сезира Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) за завишените цени на търгуема на Българска независима енергийна борса ЕАД електроенергия на
пазарен сегмент „ден-напред“ с период на доставка 17-21.09.2018 г.
От работодателската организация обясняват, че за същите нарушения енергийният регулатор е получил писмен сигнал от
„Асоциация свободен енергиен пазар” (АСЕП), в което се излагат подробно видът и характерът на нарушенията /цялото
писмо вижте тук./
"Видно е, че за членовете на АИКБ като потребители на електроенергия е налице правен интерес от сезиране на КЕВР на
основание чл. 74а, ал. 1 т. 3 от Закона за енергетиката с оглед на упражняване на правомощията на комисията по Глава
седма "а" Контрол по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 (нова - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) и
конкретно в частта нарушения на чл. 3 (Забрана за търгуване с вътрешна информация) и чл. 5 (Забрана за манипулиране
на пазара)", заявяват в съобщението си от АИКБ.
Именно това са основанията организацията на бизнеса да настоява КЕВР да упражни посочените свои правомощия "с оглед
на навременно преустановяване и недопускане в бъдеще на посочените нарушения".
АИКБ е национално представителна работодателска организация, призната за такава в съответствие с Кодекса на труда с
изрично Решение на Министерския съвет. Асоциацията е отговорен участник социалния диалог. В нея членуват над 10000
предприятия и компании и 80 браншови организации. По брой на икономически дейности, в които оперират членовете на
АИКБ, тя е на първо място сред всички работодателски организации в страната. АИКБ е и гласът на публичните дружества,
които се листват на фондовата борса, като повечето от тях са нейни членове.
Еcon.bg
√ АИКБ сезира енергийния регулатор за завишени цени на електроенергията
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) сезират председателя на КЕВР за завишаване на цените на
търгуема на Българска независима енергийна борса ЕАД електроенергия на пазарен сегмент "ден-напред
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) сезират председателя на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) за завишаване на цените на търгуема на Българска независима енергийна борса ЕАД електроенергия на
пазарен сегмент "ден-напред" с период на доставка 17 - 21 септември 2018 г., съобщиха от сдружението.
За същите нарушения до КЕВР е адресирано и писмо от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), чийто членове са
обезпокоени от отчетените резултати на пазара "ден-напред" на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД. Те са
довели до екстремно високи цени близки до и надхвърлящи среднопретеглена цена от 200 лв./МВтч, се казва в текста.
"В същото време трябва да отчетем, че на останалите европейски борси не се наблюдава подобно рязко повишение на
цените, като в посочените дни цената на базов товар на БНЕБ ЕАД надвишава тази на румънската и унгарската борса. По
данни от ЕСО ЕАД се отчита нетен внос за посочения период, което ясно показва, че тази тенденция се наблюдава само на
национално ниво и изцяло се дължи на вътрешни фактори. Длъжни сме да алармираме, че запазването на подобна
тенденция на пазарите на едро за продължителен период от време би била пагубна за доставчиците и потребителите на
електроенергия", пишат още от сдружението освен до председателя на КЕВР, и до министъра на енергетиката, директора
на Българската независима енергийна борса, парламентарната комися по енергетика, директора на Българския енергиен
холдинг и на Националната електрическа компания.

Важни обществено-икономически и политически теми

Economy.bg
√ Лъчезар Борисов: Членството в ERM II ще доведе до повече инвестиции
Заместник-министърът на икономиката счита, че влизането в „чакалнята“ на еврозоната ще допринесе и за пониски лихви
Влизането в „чакалнята“ на еврозоната и последващото членство в нея ще доведат до повишаване на кредитния рейтинг
и ще донесат след себе си редица перспективи в полза на бизнеса. Тази идея лансира заместник-министърът на
икономиката Лъчезар Борисов по време на конференция на тема „Бъдещето на икономическия паричен съюз“. Той бе
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категоричен, че Министерството на икономиката заедно с работодателските организации твърдо подкрепят ускоряването
на работата за членството в ERM II и еврозоната.
По думите на заместник-министъра вдигането на рейтинга ще допринесе и за по-ниски лихви (при равни други условия),
по-лесен достъп до финансиране и повече инвестиции. Нарастването на инвестиционната активност от своя страна има и
пряко отражение върху оценките и нагласите на предприемачите за състоянието на бизнес климата, който при нарастващи
очаквания за бизнес операции следва да се подобрява.
Според Лъчезар Борисов това би довело до една бърза репутационна печалба, която трудно би могла да бъде оценена, но
в дългосрочен план тя би следвало да се мултиплицира и със сигурност ще има отражение в милиарди евро годишно по
линия на инвестициите.
Заместник-министърът на икономиката онагледи и редица глобални и регионални тенденции, които имат пряка връзка с
бъдещото членство на България в еврозоната. За да потвърди зависимостта на българската икономика от страните членки
на еврозоната, той даде за пример последните данни за външната търговия публикувани от НСИ - за първите седем месеца
на 2018. Данните показват, че 50.1% от българския износ е за страни от еврозоната, 46% от вноса в България отново е от
тази група страни. Ръстът на износа за еврозоната за този период е почти 11%, а ръстът на вноса 12,8%., при условие, че за
същия период износът на България за трети страни (страни извън ЕС) намалява с 23,2%.
Според него влизането в еврозоната ще активизира още повече тези процеси и ще даде възможност за по-бързо
конвергиране на бизнеса и на икономиките с останалите страни членки, както по отношение на растежа на бизнеса, така
и по отношение на икономическия растеж, покупателната способност и др. Като още една полза от членството, зам.министър Лъчезар Борисов подчерта приключването на спекулациите за девалвация, свързани с промени в бюджетната
политика, контрола над инфлацията, състоянието на търговските банки, външните капиталови и текущи трансфери.
Investor.bg
√ 10 държави се обединяват в проект за река Дунав на стойност 3,7 млн. евро
Предстои да бъде разработена обща методология за намаляване риска от наводнения
Започва траснационално сътрудничество в басейна на р. Дунав по европейски проект на стойност 3,67 млн.евро, наречен
DANUBE FLOODPLAIN. Това съобщиха за БТА от Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) в Плевен, която е водещ
партньор от българска страна.
Проектът цели намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по река Дунав и притоците й.
Работата ще продължи 30 месеца. Началната среща се е състояла в Букурещ, уточниха от дирекцията.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020" и ще
бъде осъществен от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от 10 държави от Дунавския речен басейн Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия.
Основната цел е да се подобри трансграничната координация при управление на водите, както и да се проучат
възможностите и да се разработи обща методология за намаляване на риска от наводнения чрез използване на
алтернативни мерки за възстановяване на заливни зони, като едновременно с това се повишават и ползите за опазване на
биоразнообразието.
Изпълнението на дейностите ще допринесат за изграждане на по-устойчива жива мрежа от водни екосистеми, която да
осигури допълнителни предимства за местните хора и ще смекчи въздействията от различни човешки дейности в
екстремните климатични събития. Проектът ще доведе до по-добро познаване на интегрираното управление на водите в
Дунавските страни.
На първата среща за започване на проекта са участвали и представители на БДДР - Плевен като са уточнени детайлите
около необходимите действия през този и следващите шест месеца. На семинар заинтересованите страни са получили
ключова информация за осигуряване участието на всички партньори и за изготвяне на пътна карта/план за работата.
Състояла се е и първата среща на Управляващия комитет по проекта, на която всички проектни партньори и асоциирани
стратегически партньори са представени на високо ниво за вземане на управленски решения.
√ 220 млн. евро преки инвестиции в София за първите 7 месеца отчете Фандъкова
От 2014 г. досега Столичната община е осигурила финансиране за проекти на стойност 744 млн. евро
Само за първите 7 месеца на тази година преките инвестиции в София са 220 млн. евро. Това каза председателят на
Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“ и кмет на София Йорданка Фандъкова на конференция за
бъдещето на икономическия и паричен съюз, предаде Агенция „Фокус“.
„Публичните инвестиции са важен фактор за привличане на инвеститори. В периода 2007-2013 година Столичната община
само чрез европейската солидарност инвестира около 1,5 млрд. евро публични средства в ключови транспортни,
инфраструктурни и екологични проекти, а в новия програмен период от 2014 година насам вече сме осигурили
финансиране за проекти на обща стойност 744 млн. евро“, обобщи Фандъкова. По думите ѝ това са средства, които реално
променят града и данните от всички международни доклади го доказват.
„Публичните инвестиции привличат и частни. Това е начинът да се постига икономически растеж. По данни на БНБ само за
първите 7 месеца на тази година преките инвестиции в София са 220 млн. евро. Това означава нови работни места и повисоки доходи за хората“, съобщи още столичният кмет.
Фандъкова отбеляза, че София и регионът са привлекателна дестинация за много компании, благодарение на
високоскоростния интернет, добре подготвените млади хора и конкурентното заплащане.
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„Вярвам, че Общината и държавата ще продължат да работят така, че да създават добре подредена и достойна среда за
развитие на сектора на високите технологии, защото това е секторът, който наистина помага за повишаване на стандарта
в нашия град”, коментира Фандъкова.
В. Банкерь
√ Най-голямата емисия облигации излиза на БФБ
От днес започва търговията на "БФБ-София" с емисията обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно
прехвърляеми, нефинансови, неконвертируеми и необезпечени облигациии, издадени от "Български енергиен холдинг"
ЕАД-София (БЕХ). Решението за това беше взето от съвета на директорите на борсовия оператор на 26 септември, а книжата
са регистрирани на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации.
Емисията е в размер на 550 000 000 евро, разпределени в 5 500 облигации, с номинална стойност по 100 000 евро всяка
една. Тя е трета поред за "Български енергиен холдинг" ЕАД. Книжата са с годишен лихвен процент в размер на 3.5% и
изплащане след 84 месеца на 28 юни 2015 година. Погасяване на заема ще стане еднократно на датата на падежа. Досега
такава голяма по размер емисия дългови книжа не е била регистрирана на БФБ-София.
На 24 юли "Български енергиен холдинг" ЕАД успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации, листвана
на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 400 на 550 милиона евро. Приходите, получени от заема, ще се
използват за общи корпоративни цели и рефинансиране на еврооблигациите, емитирани от БЕХ през 2013 г., които са с
падеж през ноември тази година.
Продажбата на вторичен пазар на облигациите на БЕХ и на българската фондова борса е изискване на международната
финансова институция, която е записала най-голям дял от пасираната на Ирландската фондова борса емисия - 20 процента.
По този начин възможността да се купуват облигации и на "БФБ-София" ще доведе и до развитие на капиталовия пазар,
прогнозира изпълнителният директор на БЕХ Петър Иванов.
Емисията на енергийният холдинг бе пласирана успешно на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin) на 21 юни, а от
днес за пръв път в историята на капиталовия пазар у нас се допуска до търговия на БФБ дългови книжа, пласирани първо
в чужбина.
"Български енергиен холдинг" ЕАД е холдингово дружество, което обединява компании, развиващи дейност в
производство и пренос на електрическа енергия; пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни
въглища. То е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база
притежавани активи.
В. Монитор
√ Шведските инвестиции у нас разкрили 9000 работни места
Подготвят бизнес форум в Стокхолм
Инвестиции от Швеция за 200 млн. евро са разкрили 9000 работни места, стана ясно на среща между заместник-министъра
на икономиката Лилия Иванова и посланика на Кралство Швеция у нас Луиз Бергхолм.
Според проучване на българския бизнес климат, изготвено в скандинавската държава, шведските компании са позитивно
настроени към растящия потенциал за инвестиции в България. Бергхолм е дала даде пример с шведски компании от
различни сектори, които наскоро са заявили намеренията си за инвестиции и разширение на производството в страната
ни, съобщиха от икономическото министерство.
На срещата е станало ясно още, че в началото на 2019 г. ще бъде създадена Шведско-българска търговска камара в страната
ни и че се подготвя бизнес форум в Стокхолм, в който участие ще вземат потенциални партньори от двете страни.
Заместник-министър Иванова е подчертала, че търговията между двете държави също бележи постоянен ръст, а
българският износ за Кралство Швеция се е удвоил в последните няколко години, като само за първите 6 месеца на 2018
г. се е увеличил с 15.3% и е на стойност 106 млн. евро. Икономическият заместник-министър е посочил още, че двете страни
имат по-голям потенциал за развитие на търговските си отношения, като посочи секторите хранително-вкусова, мебелна,
текстилна промишленост и ИКТ като приоритетни.
√ Насърчават младите учени със стипендии
Младите учени и постдокторанти ще бъдат насърчавани с допълнителни средства. През следващите три години 14
държавни висши училища, БАН и ССА ще получат общо 15 млн. лв. (по 5 млн лв на година), с които ще могат да се дават
допълнителни възнаграждения на вече занимаващи се с наука или на новоназначени млади учени и постдокторанти.
Средствата, които ще получат организациите, са разпределени в зависимост от интензивността на научната им продукция
(брой публикации на учен) за последните три години. Това ще се случва по Националнана програма „Млади учени и
постдокторанти“ на Министерството на образованието и науката. „Целта е да се опитаме да привлечем и задържим
колкото се може повече млади хора към научна кариера – да изберат да работят в научен институт или в университет в
България. Сега един от проблемите е ниското заплащане, което те получават“, обясни пред „Монитор“ директорът на
Дирекция „Наука“ д-р Милена Дамянова. Програмата се състои от два модула. Първият е насочен към младите учени – до
десет години след получаване на магистърската степен. Средствата ще могат да бъдат използвани, както за допълнителни
възнаграждения на вече назначени специалисти, така и за заплати на новоназначени кадри. „Ако младият учен работи
вече в една от организациите, бенефициенти по програмата, ще може да получава допълнително към заплатата си между
200 и 500 лв. на месец в рамките на три години. Ако тепърва избира научна кариера и сега бъде назначен в държавно
висше училище, БАН и ССА по програма се предвижда основното му месечно възнаграждение да бъде не по-ниско от 900
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лв, обясни Дамянова. Вторият модул е насочен към перспективни учени, които са до 5 години след получаване на
докторска степен – постдокторанти. „Цели се тяхната реинтеграция към научна кариера в България. Имаме много
висококвалифицирани кадри, защитили докторат и работещи или в частния сектор или в чужбина. Предвидените по
програмата възнаграждения между 1500 и 3000 лв. на месец се надяваме да стимулират тяхното завръщане към научни
изследвания в нашите научни организации , коментира директорът на Дирекция „Наука“. Всяка институция - бенефициент
по програмата, ще определя сама броя и размера на възнагражденията по двата модула в зависимост от нуждите и
кадровата си политика. Тази програма и допълнителните стипендии, отпускани за първи път на редовните докторанти,
обучавани от организации с добри научни резултати, е една от мерките, които правителството предприема за увеличаване
на броя на учените в България.
Правителството одобри и отпусна допълнително средства и за 11 национални научни програми. Те са в различни научни
области - информационни технологии, медицина, култура, опазване на околната среда, здравословни храни и др. Научноизследователските дейности по тях ще се изпълняват с различна продължителност – между 2 и 4 години. а пълните
програми могат да бъдат намерени на сайта на МОН. Девет от тях стартират да края на тази година, а останалите две ще
започнат да се изпълняват през следващата година от фонд „Научни изследвания“, тъй като по тях ще се кандидатства на
конкурсен принцип. Целта е да се разпознае и подкрепи институционално индивидуалния научен потенциал за
провеждане на научни изследвания на високо ниво в България.
БНТ
√ "Галъп": България се възприема като привлекателна туристическа дестинация
България се възприема като привлекателна туристическа дестинация и има добри позиции в нашия наситен с туризъм
регион. Това показва изследване сред представителна извадка в пет ключови за развитието на туризма у нас държави –
три големи пазара: Германия, Великобритания, Русия и два съседни пазара: Румъния и Сърбия. Резултатите представляват
добра отправна точка преди края на летния сезон и преди началото на подготовката за зимния сезон.
Изследването е проведено в периода юни – юли 2018 г., като част от програмата за регионални изследвания на „Галъп
интернешънъл“.
57% от пълнолетните граждани на петте държави отговарят положително на въпроса дали България е привлекателна
туристическа дестинация, а 27% отговарят отрицателно. Останалите се затрудняват да отговорят. Сравнена с останалите
туристически страни в нашия регион, България се класира много близо до различни отдавна утвърдени дестинации като
Хърватия (62% отговори, че това е атрактивна дестинация) и Турция (63%). Номер едно в нашия регион очаквано остава
Гърция (81% положителни отговори), а далеч зад нашия пакет с Хърватия и Турция остават Румъния с 46% и Сърбия с 43%.
Най-високо са оценили страната ни гражданите на Румъния (71% дават положителна оценка за атрактивността на България)
и гражданите на Русия (66%), но подчертано положителни оценки дават и жителите на Германия, Англия и Сърбия. Найразколебани относно атрактивността на България се оказват сърбите – едва 48% казват, че България е атрактивна, а 42% са
на обратното мнение. Но и тук положителните оценки – макар и „на кантар“ – все пак преобладават.

Средно, страната ни са посещавали около 22% от интервюираните граждани в 5-те държави, като най-много гости са
идвали от Румъния - 47% от запитаните в тази страна (или близо 10 милиона души) са посещавали България. Същото важи
и за 24% от запитаните в Сърбия. Сред германските и английските граждани съответно 19% и 18% свидетелстват, че са
идвали у нас. След руснаците 9% са били у нас. Средният брой на визитите в рамките на живота досега е от 1.6 при
руснаците до 3.9 при румънците.
В 85% от случаите посетилите страната ни отговарят, че основната цел или една от основните цели на визитата или визитите
им у нас е била туризъм и почивка.
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На въпрос „Как бихте описали общите си впечатления от България?” 80% от посетилите страната ни в 5-те държави
отговарят положително. Най-доволни от посещението си у нас са били руснаците, румънците и жителите на
Великобритания. Малко по-резервирано отговарят германците, но и там процентът на отговорилите положително (67%),
сочи цялостно удовлетворение от посещението у нас.

Фактът, че близо 16 милиона германци, 12 милиона британци и 13 милиона руснаци са посещавали поне веднъж България
поставя страната ни в добра позиция в тези ключови за нас туристически пазари. Основните ни конкуренти в района –
Гърция, Турция и Хърватия – обаче, водят много по-активна рекламна и маркетингова стратегия и в това отношение
България изостава, което задържа утвърдения туристически потенциал на страната ни.
Economic.bg
√ Ананиев спря поръчката за електронна здравна система
Решението може да се обжалва в 10-дневен срок пред КЗК
Mинистерството на здравеопазването прекрати поръчката за изграждане на електронна здравна система, заради
констатирани нередности. Това става ясно от решение на министър Кирил Ананиев, публикувано в раздела за обществени
поръчки на сайта на министерството.
Причините за спирането на търга са в нарушения при обявяването й, които вече не могат да бъдат отстранени, защото е
изпуснат 14-дневният срок. Основното констатирано нарушение е свързано с неясните критерии, по които се формира
оценката на участниците. При обявяването на търга не е посочено, че показател „Техническа оценка“ с тежест 60% се
определя от два показателя, както и не е посочено наименованието и тежестта на тези показатели.
Срещу поръчката имаше две постъпили жалби от фирми в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), но здравното
министерство само прекрати търга. Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок, считано от датата на
получаването му, съгласно Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
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Търгът за електронна здравна система бе обявен в края на месец август, с прогнозна стойност 4 125 000 лв. без ДДС.
Първият етап на поръчката включваше изграждането на най-малко 35 електронни регистъра за нуждите на здравната
система, както и създаването на здравноинформационен портал.
Actualno.com
√ Кабинетът отново опитва да създаде впечатление за големи приходи
Задава ли се поредно безконтролно харчене в края на годината, след като явно се пести от разходи, които са били
планирани? Министрите сериозно изостават с планираните в бюджета инвестиции, осигурявайки си по този начин резерв
за безконтролни разходи по най-различни направления. За сметка на това кабинетът отчита рекорден бюджетен излишък
въпреки заложения за годината дефицит от близо 1 млрд. лева.
Според предварителните очаквания на финансовото министерство превишението на приходите над разходите през
септември ще достигне почти 2.7 млрд. лв., което е 2.6% от прогнозирания за годината брутен вътрешен продукт. За
сравнение - през септември 2017 г. излишъкът бе 2.4 млрд. лв., по-голямата част от който бе стопен в последните три
месеца и годината завърши само с 800 млн. лв. преизпълнение. Наред с предварителните оценки за деветмесечието
финансовото министерство публикува и подробни данни за бюджета към август. Те показват, че за осемте месеца на
годината направените капиталови разходи са едва 30% от планираните 6.1 млрд. лв., пише в. "Сега".
Задържането на правителствените разходи през по-голямата част от годината и създаването на впечатлението за голямо
превишение на приходите в хазната се утвърди като любима тактика на българските правителства. Заради тази порочна
практика управляващите получават множество критики. От една страна, държавата не извършва най-важните си разходи капиталовите, които насърчават икономическия растеж и създават работни места. От друга страна, в края на годината
правителството по свое усмотрение, без санкцията на парламента, насочва "спестените" средства към неясни и спорни
проекти или запушва дупки в недофинансирани и нереформирани системи.
Така например две години поред най-крупните суми от излишъка - по 1 млрд. лева годишно, отиваха за спорната
програмата за саниране. Тази година подобен разход няма да има, което прави сумата, която ударно трябва да се похарчи
в последните два-три месеца на предизборната година, още по-впечатляваща. Наскоро финансовият министър Владислав
Горанов отбеляза, че въпреки планирания дефицит очаква годината да завърши с балансиран бюджет или нисък излишък.
Към края на август излишъкът бе 2.39 млрд. лева при 2.15 млрд. година по-рано. Постъпленията в бюджета се увеличават
с 11.6% в сравнение с миналата година до 25.975 млрд. лева, като ръст има при всички видове данъци и осигуровки.
Разходите към август също се увеличават с над 11% и достигат 23.587 млрд. лева. Увеличението им основно се дължи на
по-големите здравноосигурителни и социални плащания след вдигането на пенсиите и на минималната работна заплата
през 2017 г., както и на по-високите заплати за учителите. Друга причина за нарастването са по-големите плащания по
еврофондовете.
Publics.bg
√ „Булгаргаз“ и „Газпром Експорт“ започнаха преговори по клаузите за доставка на природен газ
Следващата среща между експерти от двете дружества ще се проведе през ноември
„Булгаргаз“ ЕАД е инициирала среща с ООО „Газпром Експорт“, с която се поставя началото на процес на договаряне за
изменение в клаузите на Договора за доставка на природен газ, съобщават от държавното дружество. Срещата се е
провела на 28 септември в Санкт Петербург.
„Булгаргаз“ ЕАД е поставила за обсъждане и други търговски и технически въпроси. Следващата работна среща между
експерти на двете дружества е планирана за ноември. „Булгаргаз“ ЕАД ще информира своевременно своите клиенти и
българската общественост за развитието на търговските отношения с ООО „Газпром Експорт“, свързани с доставките на
природен газ за страната“, уверяват от държавната компания.
Оттам припомнят още, че на 24 май 2018 г. Европейската Комисия (ЕК) обяви, че е приела решение, с което прави правно
обвързващи ангажиментите, предложени от Газпром, и с това приключва антитръстовото дело срещу дружеството. С
приемането на ангажиментите, съгласно чл.9 от Регламент 1/2003, ЕК прекратява производството, без да се произнесе по
отношение на това дали Газпром е извършил нарушение (и без да наложи финансова санкция), като Газпром се задължава
да изпълни ангажиментите.
От публикуваната информация е видно, че ангажиментите са запазили първоначално предложената структура, но са
претърпели промени в съответствие с получената обратна връзка от заинтересованите страни в пазарния тест,
включително предложенията на българската страна.
Подробна информация за Решението на ЕК и поетите от страна на Газпром ангажименти може да бъде намерена в
регистъра на Главна дирекция Конкуренция на ЕК. Кратък информационен материал на български език, изготвен от ЕК, е
наличен на този адрес. В изпълнение на решението на ЕК, ООО „Газпром Експорт“ депозира в „Булгаргаз“ ЕАД
предложение за изменения и допълнения в Договора за доставка на природен газ, което в съответствие с поетите
ангажименти пред ЕК предвижда следното:
Изменение на клаузата за преразглеждане на цената, така че всяка от страните да може да задейства преразглеждане на
цената, ако има значителна промяна на икономическите обстоятелства на Европейските газови пазари, които са извън
контрола на страните и/или ако цената не отразява промяната на цените на границата на Германия, Франция и Италия,
или промяната на цените на газа в газоразпределителните центрове (газовите хъбове TTF, NCG и т.н.) в континентална
Европа. Честотата на преразглеждане е веднъж на всеки две години, както и извънредно право на преразглеждане на
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всеки пет години. Първото преразглеждане на цената е допустимо по всяко време, след влизане в сила на клаузата за
преразглеждане на цената.
Въвеждане на възможност „Булгаргаз“ ЕАД да поиска промяна на точката на доставка (Негру Вода), като поиска всички или
част от договорените обеми газ (не по-малко от 50 милиона куб. метра на година и за период не по-малко от 12 месеца)
да бъдат доставяни в точка на доставка Берегово, Украйна или Велке Капушани, Словакия. „Булгаргаз“ ЕАД може да поиска
тази промяна, ако не е в състояние самостоятелно да организира преноса на газ. Уреждат се условията за промяна,
основанията за отказ от страна на ООО „Газпром Експорт“, както и разрешаване на спорове от Monitoring Trustee
(Контролиращ управител).
Предложенията на ООО „Газпром Експорт“ за изменения и допълнения в Договора за доставка на природен газ
съответстват на поетите ангажименти на Газпром пред ЕК и са в полза на „Булгаргаз“ ЕАД. Предвид това, същите бяха
приети от Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД и от едноличния собственик на капитала „Български енергиен
холдинг“ ЕАД. Между страните бяха подписани съответни анекси към Договора за доставка на природен газ, с които той
вече е приведен в съответствие с одобрените от ЕК ангажименти, посочват още от „Булгаргаз“. Във връзка с подписването
на анексите, „Булгаргаз“ ЕАД е инициирала срещата с ООО „Газпром Експорт.
News.bg
√ Транспортното министерство разработва стратегия за пътна безопасност 2020-2030 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) разработва нова стратегия за
пътната безопасност, която да обхване 2020-2030 година.
Това обяви транспортният министър Росен Желязков по време на конференцията, посветена на пътната безопасност.
В МТИТС се предвиждат редица мерки за оптимизиране на нормативната база и уредба на министерството. Сред тях са
обучение и изпит на водачите и контрол върху полагане на теоретични изпити, закупуване на специализирани автомобили,
в които да се полага съответния изпит, да се намали броят на тестовите въпроси, оптимизиране на техническата изправност
и контрола на превозните средства, регистрационен режим и контрол над автосервизите, изграждане на електронни
системи с необходимите документи, прехвърлянето на контролната дейност на пътя към МВР и др.
Изправени сме пред тъжна статистика, която касае хиляди човешки съдби, изрази съжаление бившият шеф на КРС и
добави, че основен приоритет на правителството е опазване на живота на хората.
Само съвместните координирани усилия на обществото и държавните институции могат да доведат до конкретни
резултати за намаляване на пътно транспортните произшествия.
Транспортният министър припомни, че през 2011 г. е била приета Национална стратегия за подобряване на пътната
безопасност.
На прага сме на разработването на нова стратегия, която да обхване 2020-2030 г., защото се забелязва пряка тенденция за
повтаряне на еднотипни действия, посочи Желязков.
Поведение на участниците на пътя, техническата изправност, подготовка на водачите и контролът, трябва да се спазват. В
работата по стратегията трябва да вземат участие всички заинтересовани страни по темата за пътната безопасност.
Желязков увери, че правителството ще продължи да работи в посока намаляването на пътния травматизъм.
Дарик
√ Всеки клиент ще може да провери дали покупката му е отчетена в НАП
Всеки клиент ще може да провери до пет минути дали покупката му е отчетена в НАП, след като влязат в сила новите
изисквания, записани в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които
извършват продажби чрез електронен магазин.
Измененията в нормативния акт бяха публикувани в петък в „Държавен вестник“, като тяхната основна цел е засилване на
финансовата дисциплина и подобряване на контрола при отчитането на търговските обороти.
Съгласно новите изисквания, информацията за всяка покупка, платена в брой, с чек, ваучер, дебитна или кредитна карта,
или с други заместващи парите платежни средства, ще трябва да се изпраща до пет минути към сървърите на НАП. На всяка
касова бележка трябва да има и двумерен баркод (QR код). След сканирането му всеки един клиент ще може да провери
дали данните за неговата покупка са изпратени и отчетени в НАП, както и ако това не се е случило - да подаде автоматично
сигнал за това. По този начин данъчните очакват да се засили гражданският контрол и да се подобри финансовата
дисциплина на търговците при отчитане на оборотите.
Промените предвиждат също, че няма да се допуска издаването на други служебни бонове, освен изрично дефинираните
в наредбата. Предвидени са и други промени, свързани с изисквания към софтуера за управление на продажбите, които
използват някои фирми, за да автоматизират издаването на платежни документи.
Всички регистрирани по ДДС фирми ще имат срок до края на март 2019 г. да приведат дейността си съобразно
изискванията на наредбата. Срокът за всички останали, включително бензиностанциите, е до края на юни 2019 г., а за тези,
които използват интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност - до края на 2019 г.
За да информират фирмите навреме, от НАП са подготвили информационна кампания, която предвижда своевременно
публикуване на информация на интернет страницата - www.nap.bg, отпечатване и разпространение на специални
брошури, персонален мейлинг до заинтересованите лица, както и срещи в офисите на НАП в страната.
Освен това, вече е изработен и публикуван специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, може да
провери дали то подлежи на доработване или не, на интернет страницата на НАП.
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Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
България на изток и запад - гост Георги Първанов;
Градове на хората - архитектите на Москва и София специално за БНТ;
Майките на деца с увреждания отново на протест - има ли шанс за промяна?
Вирусите пак в атака - как да се пазим и лекуваме?
В минутите на синоптика: какви ще са температурните рекорди през октомври?
В чест на крал Артур - фестивал на рицарите от кръглата маса през 71-ва;
БТВ, "Тази сутрин"
За новите изтребители, социалната кошница и референдума в Македония. Гост - министърът на отбраната Красимир
Каракачанов.
Кога сменяме старите винетки с електронни и ще се увеличи ли цената?
Защо задържаният за обир в магазин беше пуснат на свобода?
Още скандални разкрития за норвежките социални служби. Ще бъдат ли върнати отнети от родителите им деца?
След проливните дъждове - остава ли критична ситуацията в Източна България?
Нова телевизия, „Здравей България"
След като продавачка в магазин обезоръжи крадец с пистолет, задаваме въпроса "Защо нападателят беше
освободен?"
Студена, но скъпа зима. Как скокът в цените на парното разгневи Мая Манолова?
И още - защо се бави Законът за хората с увреждания?
След проливните дъждове - какви са щетите в Източна България?
Жена намери пълна чанта с пари и златни накити и ги върна на собственичката им. Развръзката - на живо.
Среща с най-точния български снайперист, който обра овациите на състезание на НАТО.
Румен Бахов разбива митове за алкохола с един от най-известните гастроентеролози у нас професор Никола Григоров.
След 9 - най-популярните песни на Тодор Колев оживяват в спектакъл в памет на актьора.
√ Предстоящи събития в страната за 2 октомври
София
От 09.00 часа министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще открие тематична конференция по пътна
безопасност в зала 8 на НДК.
От 9.30 часа в зала „Сердика“ на столичния хотел „София хотел Балкан“ председателят на Народното събрание Цвета
Караянчева ще открие 51-вото заседание на Комитета на Парламентарната асамблея на Черноморското
икономическо сътрудничество (ПАЧИС) по културата, образованието и социалните въпроси в София.
От 10.00 часа министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще посети обновения „Зимен дворец“. На събитието е
поканен и министър-председателят Бойко Борисов.
От 10.00 часа в НДК ще се проведе бизнес форум „Търговско-икономическото сътрудничество и инвестиционният
потенциал на Москва и София“. Събитието са част от програмата на Дните на Москва в София.
От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Арт резиденция „Старото училище”
в с. Горна Липница във връзка с предстоящото представяне на изложбата „Ритуална рЕволюция“ в The Laboratory Sofia
на 5 октомври 2018 г.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема „Светът след сблъсъка в ООН и
България“.
От 11.00 часа в Комисията за защита от дискриминация (бул. Драган Цанков 35) ще се проведе пресконференция, на
която ще бъдат представени междинен доклад за дейностите по кампанията „Достъпна България“ и резултатите от
извършените проверки. Началото на кампанията бе поставено от КЗД през декември 2017 г., тя е безсрочна и нейната
цел е да бъде осигурена достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема „Светът след сблъсъка в ООН и
България“. Участие в нея ще вземат проф. д.н. Нина Дюлгерова - преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“ и ЮЗУ
„Св. Неофит Рилски“, Симеон Николов - Център за стратегически изследвания в сигурността и международните
отношения, и Мирослав Попов - юрист и политически анализатор.
От 11.30 часа пред централния вход на НДК ще бъде открит арт-проектът „Ярката Москва“. В същия час на същото
място ще бъде представено изпълнение на Кадетския корпус. Събитията са част от програмата на Дните на Москва в
София.
От 13.00 часа в Гранд хотел София в зала „Триадица 1“ ще се състои пресконференция по повод подаването на
офертата на шведското правителство към българското в търга за придобиване на избиратели за българските ВВС.
От 14.30 часа на ІХ етаж на учебния корпус на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ул. „Академик Стефан
Младенов“ 1) официално ще бъде открита нова Лаборатория по киберсигурност на високите технологии.
От 15.00 часа в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе кръгла маса на тема „Нов живот за
културните пространства в европейските столици“.
От 16.30 часа в Зала № 2 в Ректората на СУ „Свети Климент Охридски” ще се проведе публична лекция на тема „Modus
operandi на възстановителното правосъдие с деца”.
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От 17.00 часа в Съюза на архитектите (ул. „Кракра“ №11) ще се състои церемонията по официално откриване на
учебната година в Национален български университет - трета възраст.
От 17.30 часа пред Народното събрание ще се проведе протест на родители на деца/лица с увреждания и техни
близки под надслов „СИСТЕМАТА УБИВА – СИСТЕМАТА Е БЛОКИРАЛА“.
От 18.00 часа в галерия „Средец“ на Министерството на културата ще бъде открита изложбата на съвременна
калиграифия „Светът на Генджи Моногатари“.
От 18.00 часа в Регионалния исторически музей ще бъде официално открита изложбата „Птиците на Европа“.
От 20.00 часа в зала 1 на НДК ще се проведе концерт на шотландската рок банда Texas.
От 20.30 часа в „Перото“ ще се състои „Джаз вечер в „Перото“.

***
Благоевград.
От 11.00 часа в конферентната зала на хотел „Езерец“ ще се проведе закриваща пресконференция по проект
“Енергийно ефективно осветлениев региона Благоевград – Делчево”.
От 18.00 часа в зала „22 септември“ ще се проведе безплатно дигитално обучение. Срещите се организират от Google
и SoftUni Digital, с подкрепата на Община Благоевград. Инициативата е част от проектът на Google „Дигитален гараж“.
***
Бургас.
От 10.30 часа в Бургас: В експоцентър „Флора“ ще се проведе еко семинар, посветен на опазването на Черно море.
***
Варна.
От 14.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски” №1 общинският съветник Даниела Димова ще приема
граждани.
От 18.00 часа в Читални зали на РБ „Пенчо Славейков” на бул. „Сливница” 34 ще се състои среща – разговор за Петър
Алипиев.
***
Враца.
От 14.00 часа в ОДМВР-Враца директорът на Областната дирекция Янко Янколов ще даде редовен месечен брифинг.
От 18.00 часа в Младежкия дом ще се проведе безплатно дигитално обучение в рамките на проекта на Google „Дигитален гараж“.
От 19.00 часа в камерната зала на ДКТ ще се състои постановката „Симулатор за чифтосване“.
Добрич/к.к. Албена.
От 9.30 часа в зала „Сий“ на хотел „Парадайз блу“ ще се проведе вторият ден от ХІІІ-ата годишна среща на местните
власти. Участие ще вземат: министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, председателят
на Народното събрание Цвета Караянчева, премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев и др.
официални лица.
***
Димитровград.
От 18.30 часа в ОДТ „Апостол Карамитев“ ще се състои концерт-бенифис на дългогодишния диригент на Забавнодухов оркестър и почетен гражданин на Димитровград маестро Доцо Вътков. Участие в концерта ще вземат
„Звездните момичета“ и някои от големите имена на българската и световна музика със солови изпълнение в чест на
Маестрото.
***
Пловдив.
От 16.00 часа, общинският съветник от ГЕРБ Иван Вичков ще се срещне с граждани в офиса на партията в район
„Тракия”, в блок 91.
От 18.00 часа на първия етаж - Централното фоайе на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив ще бъде открита фотоизложбата
„Преклонение пред вечността – Атон, Света гора“ на фотограф-художника Косьо Косев.
***
Русе.
От 11.00 часа на понтон № 8 Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) ще проведе
церемония по кръщаване на новопостроения кораб за обозначаване на корабоплавателния път по р. Дунав. Корабът
„Осъм“ е построен в рамките на проект FAIRway Danube, финансиран по Механизма за свързване на Европа. Неговата
основна функция е обозначаването на фарватера с плаващи знаци, което осигурява безпроблемното корабоплаване
и предотвратява засядането на съдове в плитчини.
***
Стара Загора.
От 18.00 часа в Регионалния исторически музей ще бъде представена новата книга на Виолета Бончева „Капчица от
Ескобедо“.
***
Шумен.
В 10.30 часа в зала 203 на общината ще бъде даден брифинг.

10

-

-

От 11.00 часа в брифинг залата на Департамент „Чуждоезиково обучение” на Националния военен университет „Васил
Левски” ще се проведе „Форум отбранителни технологии 2018”, включващ научна конференция с международно
участие, изложение на продукти за сигурност и отбрана, демонстративни стрелби.
От 17.00 часа за среща разговор с шуменци в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ ще гостува известният
български актьор Николай Сотиров. По-късно, от 19.30 часа на сцената на Драматично-куклен театър „Васил Друмев”
шуменци ще могат да видят актьора в спектакъла „Откриването”.

Dnevnik.bg
√ Тръмп остави митата за стомана и алуминий от Канада и Мексико, отново заплаши ЕС
Митата за внос на стомана и алуминий от Канада и Мексико остават, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран
от БТА.
По думите му митата ще останат, "докато Мексико и Канада не започнат справедлива съвместна търговия". На
пресконференция в Белия дом, посветена на постигнатото по-рано търговско споразумение между САЩ, Мексико и Канада
(USMCA), той отбеляза, че новото споразумение е изгодно и за трите страни.
Тръмп увери, че има и други опции на разположение, ако Конгресът на САЩ отхвърли новото споразумение за свободна
търговия с Мексико и Канада. Той подчерта, че възможността да се търгува със САЩ е привилегия и държави като Китай и
страните от Европа не трябва да приемат такава възможност като даденост.
Доналд Тръмп приветства постигнатото в последния момент търговско споразумение с Канада и Мексико като "найважното" в историята на САЩ.
Новото споразумение, наречено ССАЩМК (USMCA), ще замени Северноамериканското споразумение за свободна
търговия (НАФТА), подписано преди близо 25 години. То трябва да получи одобрението на парламентите на трите страни,
за да влезе в сила.
По думите на Тръмп, цитиран от "Ройтерс", търговското споразумение с Канада и Мексико ще подкрепи създаването на
хиляди работни места в САЩ. Двата търговски партньора на Вашингтон са се съгласили по трудовите въпроси,
интелектуалната собственост и природозащитните клаузи, допълни той според бележки, разпространени в Белия дом.
Според Доналд Тръмп митническият натиск е оказал влияние, без митата нямало да се постигне споразумение с Канада и
Мексико.
По думите му Индия и Япония са изразили готовност да започнат да обсъждат незабавно нови условия за двустранната
търговия. Според него е прекалено рано Вашингтон да преговаря с Пекин по търговско споразумение.
Тръмп иска споразумението с Мексико и Канада да бъде подписано в края на ноември с досегашния мексикански
президент Енрике Пеня Нието, който напуска поста на 1 декември, и с канадския премиер Джъстин Трюдо. "Джъстин
Трюдо е свестен човек", отбеляза Тръмп, цитиран от АФП.
Президентът предупреди, че САЩ ще въведат мита за автомобили, внасяни от ЕС, ако търговските преговори не приключат
с успех. Според него, ако Вашингтон не успее да сключи споразумение с ЕС, ще въведе мита за вноса на автомобили. "Така
САЩ ще получат в хазната си милиарди и милиарди долари. Нима това е лошо?", каза той.
БНР
√ Управляващата коалиция в Германия постигна компромис по имиграционната реформа
Управляващата коалиция в Германия договори приемането на закон за имиграцията на квалифицирани кадри. Това е
първият такъв закон в историята на страната и с него Германия се надява да преодолее липсата на работна ръка в бъдеще.
Над 6 часа продължи заседанието на голямата коалиция в Берлин снощи. В крайна сметка управляващите успяха да се
договорят по две от най-горещите теми – закон за имиграцията и правила за дизеловите автомобили.
В закона за имиграция коалиционните партньори са посочили, че Германия трябва отново да стане атрактивна за добре
квалифицирани кадри и от страни извън ЕС. Години наред страната поддържаше икономическия си възход с работна сила,
прииждаща от страни от ЕС, но този приток е намалял. За желаещи да работят в Германия, идващи от страни извън ЕС,
правителството ще приеме новия закон още днес. В него се уточнява какви кадри ще имат възможност да остават
неограничено дълго време в страната. Ще се взима предвид специалността им, владеенето на език, възрастта, и най-вече
дали имат подсигурено работно място, с което да покриват разходите си за живот. С последното ще се избегне
натоварването на социалната каса.
Коалиционните партньори успяха да намерят компромис и в спора си за съдбата на бежанци, които вече са намерили
работа и се интегрират, но са с отказан бежански статут. Те също ще могат да остават неограничено дълго време, но при
строги критерии. Това ще е възможно само за бежанци, които са получили така наречения статут на търпене в страната –
този статут се дава на бежанци, чието експулсиране е отложено по различни причини
Money.bg
√ Спад при азиатските акции, след като ефектът от НАФТА отслабна
Азиатските акции поевтиняват днес, след като импулсът от сделката, която спаси Северноамериканското споразумение за
свободна търговия, отслабна, а предпазливите нагласи по отношение на световната икономика ограничиха риска.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 1%, след стабилно начало на деня.
Австралийският основен индекс изгуби 0.8%, докато южнокорейският KOSPI падна с 0.45%.

11

Японският Nikkei остана без промяна, изтривайки спечеленото преди това, след като за кратко нарасна до нов 27-годишен
връх.
Финансовите пазари в Китай са затворени цялата седмица заради празници.
Хонконгският Hang Seng, който не се търгуваше вчера заради празник, се понижи с 1.5%, като реакция на признаците за
слабост на китайския производствен сектор, проявени в публикувания в неделя индекс на икономическата активност (PMI).
“Новината, че САЩ и Канада са сключили ново търговско споразумение даде на S&P 500 тласък вчера, но надвисват тъмни
облаци,” предупредиха анализатори от OCBC Bank.
САЩ и Канада сключиха сделка в последната минута в неделя, за да спасят НАФТА като тристранно споразумение с
Мексико, спасявайки зона за свободна търговия на стойност 1.2 трлн. долара, която щеше да се разпадне, след като бе
функционирала близо четвърт век.
Dow нарасна с 0.73%, а S&P 500 добави 0.36% вчера, след като сделката за запазване на НАФТА помогна за разсейване на
опасенията.
Канадският долар се търгуваше на ниво от 1.2806 спрямо щатския долар, след като скочи до четиримесечен връх от 1.2782
вчера, след сключването на споразумението.
Еврото остана почти без промяна на ниво от 1.1573, след като поевтиня с 0.25% вчера, на фона на завърналите се опасения
около бюджета на Италия.
Еврото пострада от опасенията, че значителното увеличение на бюджета ще задълбочи проблемите на Италия с дълга и
дефицита.
Доларът се търгува на ниво от 113.895 йени, след като достигна 11-месечен връх от 114.06 йени вчера.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бе на ниво от
95.315 пункта, след като нарасна до 95.373 пункта вчера, което бе най-високото му ниво от 10 септември.
При суровините фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпват с 0.25%, до 75.48 долара за барел.
Петролът поскъпна с близо 3%, до 75.77 долара за барел вчера, което бе най-високата цена от ноември 2014 г., след като
сделката за спасяване на НАФТА предизвика очаквания за икономически растеж, а предстоящите санкции на САЩ срещу
Иран оскъпиха суровината.
Петролът от сорта брент поевтиня минимално с 0.05%, до 84.94 долара за барел, след като в предходния ден поскъпна с
2.7%, до 85.45 долара за барел, което бе най-високото ниво от ноември 2014 г.
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