Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

БТВ
√ Бизнес и синдикати в спор за размера на минималната заплата
Бизнесът настоява да има различни минимални заплати за различните дейности
Различни минимални заплати за различните дейности, това иска бизнеса. Синдикатите обаче настояват преди да започне
договарянето им, да има фиксирана и национална минимална заплата. Позициите се сблъскаха на среща при социалния
министър.
До 15 юли синдикати и бизнес трябва да договорят минималната заплата за следващата година. Като вземат предвид
различни социални и икономически показатели – средна работна заплата и линия на бедност.
Ще има методика, по която ще се определят интервалите – т.е. от колко до колко може да е заплатата, а след това и
различни размери, за различните дейности.
Обмисля се в бъдеще синдикати и бизнес първо да определят национална заплата. И след това – различни възнаграждения
за различните дейности. Ако консенсус не се постигне – ще решава правителството.
Бизнесът е на мнение, че редът трябва да е обратен – първо да се въведе минимум за различните дейности и чак след
това, ако някъде няма консенсус, властта да се намеси.
„Стигнахме до задъдена улица – според нас заради популистки предложения от страна на синдикатите”, коментира Васил
Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България.
Минималните суми, на които ще се осигуряваме догодина, са под въпрос. След като бизнесът бойкотира преговорите,
социалният министър обмисля административно да ги увеличи. Окончателно решение все още няма.
За повече информация вижте видеото.
НОВА ТВ
√ Спор за минималната заплата: Бизнесът иска да се определя според професията
Различна минимална заплата за различните професии искат работодателите. Според бизнеса фирмите сами трябва да
определят колко да получават служители им в зависимост от икономическия сектор.
Идеята на работодателите е отделните икономически сектори сами да определят каква да бъде минималната работна
заплата. Ако се следва този принцип, тази за шивачките, например, може и занапред да остане на сегашното си ниво от
510 лв., което е валидно за всички сектори. Минималните заплати за служителите в IT сектора могат да стигнат до 4цифрени суми. Синдикатите искат гарантиран минимум, под който да не може да се падне.
Засега обаче последната дума е на държавата. Плановете са минималните месечни възнаграждения да се увеличават
постепенно - 40-50 лв. на година, като до 2021-ва трябва да взимаме най-малко 650 лв.
Според работодателите няма как в различни сфери да се получава една и съща минимална работна заплата. Затова всеки
сектор трябва да изчислява по отделно.
„В машиностроенето средната работна заплата е по-висока от средната за страната. Нормално е там минималната работна
заплата да бъде около и над средната минимална работна заплата“, коментира председателят на АИКБ Васил Велев.
За повече информация вижте видеото.

Важни обществено-икономически и политически теми
News.bg
√ Правителството отчете резерв от 10,3 млрд. лв. и дълг от 23,5 млрд. лв. за 2017 г.
Правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и
доклада към него, и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.
На база на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на първостепенните разпоредители, 2017 г.
приключи с излишък по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 845,5 млн. лева.
Отнесен към БВП, излишъкът по КФП за 2017 г. представлява 0,9% от БВП. За сравнение в разчетите към Закона за
държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ЗДБРБ за 2017 г.) е заложен дефицит за годината в размер на 1 330
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млн. лв., което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното
салдо с 2,2 млрд. лева. Бюджетното салдо на сектор "Държавно управление" за 2017 г. по методологията на Европейската
система от национални и регионални сметки (ESA 2010), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и
дълга, е положително в размер на 0,9% от БВП.
Фискалният резерв към 31 декември 2017 г. е 10,3 млрд. лв., 9,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и
0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Фискалният резерв
към края на годината е над определения минимален размер от 4,5 млрд. лева.
Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП за 2017 г. са в размер на 35 316,6 млн. лв., което представлява 99,7% от
годишните разчети, а представени като относителен дял в БВП - 35,8 % от БВП. Съпоставени с 2016 г., постъпленията по
КФП бележат номинален ръст от 4,0% (1 357,2 млн. лева). Данъчните приходи за годината възлизат на 29 581,3 млн. лв.,
което представлява изпълнение от 105,5% на годишните разчети.
Неданъчните приходи са в размер на 4 214,7 млн. лв., което представлява 88,6% изпълнение на годишните разчети, а
приходите от помощи и дарения (основно средства от Структурните и Кохезионния фондове, от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони по линия на Програмата за развитие на селските райони, без директни плащания, и
Европейския фонд за морско дело и рибарство) за 2017 г. са в размер на 1 520,6 млн. лв., което представлява 57,5% от
разчета за годината.
Приходите в частта на преките данъци възлизат на 5 644,3 млн. лв., което представлява 110,8 % спрямо годишния разчет.
Съпоставени с 2016 г., преките данъци нарастват с 12,1% (607,0 млн. лв.). Приходите от косвени данъци са в размер на 14
532,5 млн. лв., което представлява 103,7 % спрямо годишния разчет. Съпоставени с 2016 г., косвените данъци бележат ръст
от 7,2% (970,8 млн. лв.).
Постъпленията от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени данъци и др.) са в размер на 1 039,3 млн.
лв., което представлява 104,9 % спрямо годишния разчет и нарастват с 5,4% (53,4 млн. лв.) спрямо 2016 година. Приходите
от социални и здравноосигурителни вноски към 31.12.2017 г. са в размер на 8 365,2 млн. лв. или 105,4% спрямо
планираните за годината, като спрямо 2016 г. нарастват с 1 047,4 млн. лв. (14,3%).
Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2017 г. представляват 34,9% от БВП. Общият им размер е 34
471,1 млн. лева. Съпоставено с разчетите към ЗДБРБ за 2017 г., разходите представляват 93,7 на сто от планираните за
годината, а спрямо предходната 2016 г. разходите се увеличават с 1 979,7 млн. лв. (6,1%).
Нарастването на разходите е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания (базов
ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две
стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и
разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер
на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 п. п. спрямо 2016 година.
Лихвените плащания възлизат на 792,4 млн. лв. (95,8% от планираните за 2017 г.), текущите нелихвени разходи - на 29
004,2 млн. лв. (101,1 % спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) - 3
749,7 млн. лв. (60% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.) и предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина - 36,6
млн. лв. при планирани с разчетите към ЗДБРБ за 2017 г. 14,4 млн. лева.
Вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена за 2017 г. от централния бюджет, възлиза на 888,2 млн. лв. (0,9%
от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.
Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система за 2017 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2017 г.,
които предстои да бъдат внесени в Народното събрание.
Общият паричен ресурс към 31.12.2017 г. по сметката на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната
пенсионна система в Българската народна банка е в размер на 2 785.8 млн. лв., от който 2 785,0 млн. лв. са оформени в
годишни депозити с решения на управителния съвет на Фонда.
Размерът на държавния дълг към 31.12.2017 г. е 23,5 млрд. лв., което представлява 98,3% от заложения лимит за
максималния размер на държавния дълг към края на 2017 г. в ЗДБРБ за 2017 г. в размер на 23.9 млрд. лева.
√ МС даде 20 млн. лв допълнително на Държавен фонд "Земеделие"
Министрите от от третия кабинет "Борисов" одобриха допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие"
за 2018 г. Общият размер на допълнителните разходи е до 20 750 000 лв., съобщиха от МС.
Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за
подпомагане проекти по ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство.
Министрите одобриха условията за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на
общините, съобщиха от МС.
Условията са за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване.
Според информацията на МС, общините бенефициенти по програмата за развитие на селските райони са с малък бюджет
и приходи. Те са силно затруднени да осигуряват собствени средства за междинните и окончателни плащания към
изпълнителите по съответния проект. Парите трябва да бъдат осигурени преди подаването и одобряването на заявките за
плащане от фонд "Земеделие".
Временните безлихвени заеми от централния бюджет ще се отпускат на общини с одобрени проекти по оперативната
програма (ПРСР), които са сключили договор с Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
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Едно от условията е общините да нямат и задължения към ДФЗ. Изключение се прави, ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията.
Общините ще могат да получават безлихвен кредит в размер, който ще се предоставя на общината за извършване на
междинни плащания и е до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени
в заявките за плащане, и платеното по проекта авансово плащане от Държавен фонд "Земеделие".
Investor.bg
√ Парите в Сребърния фонд ще продължават да се управляват консервативно
Средствата във фонда за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система ще са на депозит в БНБ или
ще се инвестират в други инструменти по сметки в нея
Средствата в Сребърния фонд ще продължават да се управляват консервативно. Това става ясно от решение на
правителството, което одобри два стратегически документа за управлението на средствата във фонда.
Министерският съвет прие Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на
държавната пенсионна система (т.нар. „Сребърен фонд“) и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на
фонда за периода 2019-2021 г.
Двата документа са одобрени от Управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на прилагания досега
консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност,
съобщават от пресслужбата на кабинета.
Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на
инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде
под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.
Двата стратегически документа за „Сребърния фонд“ предстои да бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с
тенденциите на финансовите пазари и при оценка на риска. Този подход позволява своевременното и адекватно
предефиниране на инвестиционната политика и средносрочната стратегия на Фонда при настъпили промени в пазарната
среда, посочва се в решението.
√ 30% е ръстът на изнесения ток от България за деветмесечието спрямо 2017 г.
Производството на електроенергия е спаднало с 0,28%, като понижение има и при потреблението на електричество
с 4,58 пункта
От началото на годината досега България е изнесла 29,49% повече електрическа енергия спрямо същия период за
предходната година, показват данни на Електроенергийния системен регулатор (ЕСО).
За периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. страната ни е изнесла 5 491 240 MWh електроенергия, докато в периода 01.01.2017
г. - 30.09.2017 г. - 4 240 785 MWh.
Производството на електроенергия в периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. е спаднало с 0.28 на сто спрямо периода
01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.
Данните сочат, че от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2017 г. са били произведени 33 607 357 мегаватчаса /MWh/
електроенергия, а за аналогичния период на тази година произведеният ток е 33 511 898 MWh.
Потреблението в страната за периода 01.09.2018 г. - 30.09.2018 г. спрямо 01.09.2017 г. - 30.09.2017 г. е спаднало с 4.58
пункта. Цифрите на ЕСО сочат, че през първите девет месеца на изминалата година са били изразходени 29 366 572 MWh
ток, докато през аналогичния период на тази година потребеното количество електроенергия е 28 020 658 MWh.
С 5.20 на сто по-малко е произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток
2" и т.нар. американски централи - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3", показват още данните
на ЕСО. Ако от началото на 2017 г. до 30 септември 2017 г. от базови мощности са били произведени общо 28 553 107 MWh,
то за аналогичния период на 2018 г. произведеният ток от базовите централи е 27 068 501 MWh.
С 6.91 пункта по-малък е делът на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ в преносната мрежа. През периода
01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. техният дял е 923 047 MWh, докато за аналогичния период на 2017 г. делът на ВЕИ в преносната
мрежа е бил 991 527 MWh.
Вятърните електроцентрали /ВяЕЦ/ от 1 януари до 30 септември тази година са произвели с 8.41 процента повече ток или
507 430 MWh, докато за периода 1 януари до 30 септември миналата година произведеният ток от ВяЕЦ е бил 554 053
MWh. Фотоволтаичните централи /ФЕЦ/, за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. спрямо 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г., са
произвели с 0.16 по-малко електроенергия. За първите девет месеца на тази година от ФЕЦ е отчетено произведен ток от
311 151 MWh, а за аналогичния период на миналата година отчетеното количество електроенергия е било 311 649 MWh.
При централите, които работят на биомаса, тази година се отчита спад на произведената електроенергия с 16.98 пункта.
За периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. те са произвели 104 466 MWh, докато за аналогичния период на 2017 г. са били
произведени 125 825 MWh.
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е с 12.45 на сто по-малко, показват още оперативните данни на ЕСО. От
началото на годината до 30 септември 2018 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 1 280 410 MWh
електроенергия, докато за същия период на миналата година участието на възобновяемите енергийни източници в
разпределителната мрежа е било 1 462 501 MWh. При този сегмент спадът е най-голям при вятърните електроцентрали,
които от началото на тази година до 30 септември са участвали в разпределителната мрежа с 430 432 MWh, докато за
аналогичния период на миналата година тяхното участие е било 505 535 MWh.
При участието на ФЕЦ в разпределителната мрежа на страната за първите девет месеца на тази година също се отчита
сериозно намаление - с 13.53 пункта. За периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. те са участвали с 723 404 MWh, докато в
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периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г. участието на ФЕЦ в разпределителната мрежа е било 836 560 MWh. При
производството на ток от биомаса обаче се забелязва увеличение с 5.12 пункта. От 1 януари до 30 септември тази година
този вид централи са участвали с 126 574 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2017 г. тяхното участие
е било от 120 406 MWh.
През първите девет месеца на годината водноелектрическите централи /ВЕЦ/ са генерирали с 63.06 процента повече
електроенергия в сравнение с аналогичния период на 2017 г. През първите девет месеца на изминалата година от ВЕЦ са
били произведени 2 600 222 MWh електроенергия, а за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г на 2018 г. произведеното
количество ток от ВЕЦ е 4 239 940 MWh.
√ Подмяната на старите печки може сериозно да допринесе за по-чист въздух
Засега за промяната се разчита единствено на евросредства
Всички печки на въглища и дърва, които не отговарят на еконормите, трябва да бъдат подменени най-късно до 2024 г. Това
е една от основните препоръки на Световната банка, които страната ни трябва да изпълни, за да подобри качеството на
въздуха.
В момента отоплителни уреди на твърдо гориво използват 54% от българите. Според експертите 85 на сто от фините
прахови частици се дължат именно на отоплението на битово гориво. Очакванията са нивата им да се понижат със 78%
след въвеждането на предлаганата от Световната банка мярка.
Подмяната на отоплението може да бъде много евтина мярка или много скъпа. Ако имате изградена газопреносна мрежа
или топлофикация, най-евтиният и бърз вариант е присъединяването към нея, каза пред Нова телевизия министърът на
околната среда и водите Нено Димов.
Ако няма такава мрежа, това пък може да бъде доста скъпо. Министърът допълни, че всяка община трябва да прецени кой
е най-изгодният за нея вариант.
Нено Димов коментира, че има идея неотговарящите на изискванията електроуреди и горива изобщо да не стигат до
пазара и да не могат да се продават.
„Ще бъде отворен ресурс от около 115 млн. лева на оперативна програма „Околна среда”, което е крайно недостатъчно за
решаване на проблема с подмяната на системите за отопление. Средствата ще бъдат фокусирани в няколко общини,
където това да се направи пилотно. За следващия програмен период ще преговаряме за много по-сериозен ресурс, за да
може всички общини, които имат нужда от финансиране, да бъдат подпомогнати”, каза още екоминистърът.
„Има случаи, в които равнищата се вдигат до 10 пъти над нормалните равнища“, коментира бившият министър на околната
среда Юлиан Попов.
Средните превишения на нормата за чист въздух не трябва да са над 35 пъти за година, но това се отчита само при две от
39-те измервателни съоржения в периода от 2011 до 2016 г. по отношение на фините прахови частици (ФПЧ).
Прогнозата е подмяната на печките да струва около 47 млн. лева за година.
Нено Димов допълва, че ще настоява за регламент на европейско ниво страните от Източна Европа да не станат депо за
стари автомобили и гражданите да не страдат от това, че им се прехвърлят коли, които не са достатъчно качествени.
Производителите могат да направят за българския и полския потребител това, което правят за германския, коментира той.
В. Банкерь
√ Стокообменът между България и Република Корея с ръст от около 80%
Стокообменът между България и Република Корея през първите шест месеца на 2018 г. е на стойност близо 135 млн. щ. д.,
което е 80% увеличение спрямо същия период на 2017 г. В това число 40.5 млн. щ. д. износ от България и 94.2 млн. щ. д.
внос от Корея“. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по случай отбелязването на Националния
празник на Корея.
"Усилията на правителството са насочени към привличане на повече корейски инвестиции в приоритетни отрасли. Редица
са предимствата, които страна ни предлага – политическа, макроикономическа и финансова стабилност, квалифицирана
работна ръка, най-ниски оперативни разходи за бизнес в Европа“, изтъкна министърът.
Караниколов каза още, че Република Корея е приоритетен търговско-икономически партньор в Източна Азия. Той
подчерта, че азиатските ни партньори трябва да използват потенциала и предимствата на България, като платформа към
огромния пазар на Европейския съюз и региона.
„Страната ни е в състояние да играе ролята на входящ пункт за корейските стоки към ЕС, както и на транзитен център между
пазарите на съюза, Близкия Изток, Северна Африка, Русия и бившите съветски републики“, каза още той.
В. Монитор
√ Премиерът Бойко Борисов е на посещение в Украйна
Премиерът Бойко Борисов е на посещение в Украйна днес и утре (5 октомври). Той ще посети градовете Одеса и Болград.
През втория ден на визитата си министър-председателят ще проведе среща с украинския президент Петро Порошенко.
Заедно с него Борисов ще направи и инспекция на ремонтирания път М15 Одеса – Рени. Министър-председателят ще
участва в тържественото честване на 160-ата годишнина от създаването на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“.
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√ Възможна рецисия на имотния пазар
Леко охлаждане на пазара на жилища в София. За второто и третото тримесечие на 2018 се наблюдава лек спад на
сключените сделки спрямо същия период на 2017. На фона на понижението, активността на купувачите се задържа висока.
Доказват го значителният брой огледи и запитвания. Не всички клиенти обаче имат реална готовност за покупка. Интересът
им се обуславя от желанието да бъдат информирани и ориентирани за случващото се на пазара.
„Два са факторите, които ще определят пазара на имоти в следващите месеци и трябва да се вземат предвид от всички
участници. Единият е отчетеният спад на сделките през второто тримесечие на годината. Ако той продължи и в следващите
три месеца, ще станем свидетели на рецесия за пазара на имоти. Вторият ключов елемент е промяната в поведението на
купувачите. Макар да продължават активно огледите и запитванията, те вече не са склонни да купуват на всяка цена, а поскоро се интересуват от предлагането към момента.“, коментира Георги Павлов, изпълнителен директор на Адрес
Недвижими имоти.
Цените на имотите в столицата отбелязват умерен ръст спрямо края на миналата година – 7.7% В не толкова
привлекателните райони за живеене поскъпването е минимално за разлика от предпочитаните квартали и тези с експанзия
на новото строителство, където ръстът е по-голям. Най-ясно се отличават Дружба и Овча купел. Доскоро по-слабо търсени
и извън полезрението на купувачите, те вече дават заявка за по-добро позициониране сред предпочитанията на клиентите.
В Овча купел влияние оказва изграждането на метрото. Свързването на квартала с подземния транспорт ще улесни
значително придвижването, което е предпоставка за по-голям интерес за покупка. А цените в района все още са далече
под средните за София и имотите се позиционират в нисък към среден ценови клас. Освен това кварталът предлага добри
възможности за инвестиционна покупка, заради близостта до Нов български университет и търсенето на наеми наоколо.
Промяната в Дружба до определена степен също се обуславя от развитието на транспортната мрежа. Освен с изградената
вече метростанция, кварталът привлича купувачи и заради близостта до две от основните офис зони – Бизнес парка и бул.
Цариградско шосе. Развитието на Дружба 2 и реализирането на множество проекти ново строителство позволиха да се
промени и самият имидж на района.
Поскъпването на имотите се проявява и в разпределението на сделките по ценови сегменти. Най-голям е делът на
покупките за над 70 000 евро – 62%, както и с най-висок ръст – 12% спрямо същия период на 2017. Продадените жилища
на стойност между 30 000 и 50 000 евро и от 50 000 до 70 000 евро намаляват с 3% и 4% и представляват съответно 10% и
24%. Без промяна остават сделките до 30 000 евро – едва 5%.
Въпреки, че се очаква продължаващ спад на сделките и през следващото тримесечие, при правилно ценово
позициониране на имотите, покупките ще продължат. „Продавачите трябва да преценяват внимателно офертните цени,
защото клиентите по-трудно осъществяват покупки и предвиждат повече време за огледи, за да сключат най-добрата
сделка за себе си.“, обяснява Павлов. По отношение на цените, от компанията очакват до края на 2018 г. нивата им да се
задържат стабилни. Поскъпване може да има в предпочитаните райони и за определени жилища.
БНТ
√ Експерти обсъждат идеи за подобряване на дигиталните умения на учениците
„Учители за дигитално образование" е темата на кръгла маса, която се открива в Националния дворец на културата в
София. Форумът е под патронажа и с участието еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел.
Министърът на образованието Красимир Вълчев също ще се включи в кръглата маса.
Ще бъдат представени добри практики в дигиталното образование в България и ще бъдат обсъдени идеи за подобряване
на дигиталните умения на учениците. Припомняме, че от тази учебна година третокласниците могат да развиват умения
за програмиране в часовете по "Компютърно моделиране". Над 2500 учители са обучени да преподават по новия предмет.
√ В Русе обсъждат стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион
Завършва ротационното председателство на България на Дунавската стратегия на Европейския съюз, което започна през
октомври 2017 г. и приключва през октомври 2018 г. Това припомнят от Областния информационен център в Русе по повод
започващата днес в града двудневна конференция "Дунавска триада".
Тема за обсъждане от участниците в конференцията е "Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион - настояще
и бъдеще". Фокусът на форума е насочен към популяризиране на Дунавската стратегия на проекти, които са подкрепени
финансово от различни оперативни програми, тъй като самата стратегия няма собствено финансиране.
Съпътстващо събитие е изложба на проекти, свързани с развитието на Дунавския регион в контекста на Европейския съюз
и Дунавската стратегия.
√ Президентът Румен Радев ще връчи наградите "Джон Атанасов" на млади учени
Държавният глава Румен Радев ще връчи 16-те президентски отличия „Джон Атанасов" на млади български учени в
областта на компютърните науки в четири категории.
Награда „Джон Атанасов" ще бъде присъдена за изключителни постижения на български гражданин до 35 години,
независимо дали развива своята научна и изследователска дейност в България или в чужбина. Президентът ще връчи и
грамоти „Джон Атанасов" на ученици и техни преподаватели за успехи, постигнати в международни олимпиади по
информатика през годината. Отличия ще има и за проект с голям обществен принос, както и за дебютен пробив в областта
на компютърните технологии.
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√ НС ще гласува окончателно промените в Закона за обществените поръчки
Промените предвиждат поетапно въвеждане на електронна платформа за обществени поръчки
Парламентът ще гласува днес окончателно промените в Закона за обществените поръчки. Това предвижда дневният ред
на днешното парламентарно заседание.
Промените предвиждат поетапно въвеждане на електронна платформа за обществени поръчки, в която възложителите
задължително ще публикуват договорите за подизпълнение и всички анекси към тях. Цялата информация за т.н. малки
поръчки - събиране на оферти с обява, ще трябва да се публикува в Регистъра за обществени поръчки.
Планира се и увеличение на праговете за обществени поръчки в строителството, доставките и услугите, така че те да се
доближат до европейските стойности.
Промените целят по-голяма прозрачност, по-ефективно сътрудничество между Агенцията по обществени поръчки и
контролните органи в областта на обществените поръчки, както и оптимизиране работата на държавните институции.
Капитал
√ Кражбата на кола да се наказва по-тежко, предвиждат законови промени
Кабинетът одобри промени в Наказателния кодекс, заръчани от премиера Борисов през пролетта
Кражбата на автомобил става по-тежко наказуемо престъпление. Със законопроект за промени в Наказателния кодекс,
приет вчера от Министерския съвет, на парламента се предлага да включи кражбата на моторно превозно средство (МПС)
сред квалифицираните състави на кражба. Практическият ефект ще е, че занапред, ако законопроектът бъде гласуван от
парламента, за кражбата на МПС законът ще предвижда затвор от 1 до 10 години вместо затвор до 8 години, както
предвижда в момента общият състав за кражба на движима вещ.
Същевременно обаче и в момента кражбата на кола много често се преследва като квалифицирано престъпление,
наказуемо със затвор от 1 до 10 години, когато е налице друг квалифициращ признак – взлом, извършена при сговор на
две или повече лица, извършена повторно и т.н. Нещо повече - текстът на алинея 5 на чл. 195 НК предвижда затвор от 3 до
15 години с възможност за постановяване и на конфискация до ½ от имуществото на виновния, за кражба в големи размери
- каквато е обикновено кражбата на кола.
Приготовлението към кражба на МПС вече става самостоятелно престъпление, което е наказуемо със затвор до 3 години
или пробация - това е друга от промените, подкрепени днес от МС.
По заръка на Бойко Борисов
Промяната в НК не е в резултат на реална необходимост за по-добро наказване на този вид престъпления, а поради
убеждението на премиера Борисов – още от времето докато беше главен секретар на МВР, че Наказателният кодекс дава
опция на автокрадците да се спасяват от отговорност, като твърдят, че само временно са искали да отнемат автомобила
(т.нар. противозаконно отнемане на МПС). По тази причина през пролетта на т.г. премиерът Борисов заръча на министрите
на правосъдието Цецка Цачева и на вътрешните работи – тогава Валентин Радев, да променят закона, "защото, когато го
хванеш вътре в автомобила, той казва: валеше дъжд и ми беше студено и аз влязох вътре".
Всъщност противозаконното отнемане на автомобил по чл. 346 от НК се наказва дори по-тежко от кражба на движима вещ
в общия състав – с лишаване от свобода от 1 до 8 години. Това е и причината в законопроекта на МС да не се предлага
промяна в редакцията на противозаконното отнемане, но пък, за да се спазят наставленията на премиера, се предлага
козметична промяна в текста на чл. 346б НК, а именно противозаконно проникване в чуждо превозно средство без
съгласие на собственика. Там се премахва алтернативното наказание глоба до 3000 лв. и остава само наказанието до 3
години затвор.
И до момента няма никакъв проблем с нормативната уредба, защото има три състава, свързани с посегателство върху МПС
– кражба, противозаконно отнемане и противозаконно проникване, казва адвокат Борислав Ралчев, член на Висшия
адвокатски съвет. Според него до голяма степен е безсмислено и предвиждането на кражбата на кола като квалифициран
състав, защото тя и сега често се квалифицира като кражба в големи размери. Същевременно обявяването на всички
кражби на МПС за квалифициран състав поставя в един режим кражбата на лада за 500 лв. и кражбата на далеч по-скъп
автомобил, а това едва ли е търсената последица.
Право на достъп до адвокат
С преходни разпоредби в закона се допълва Наказателно-процесуалният кодекс (НПК), където се въвежда по-детайлна
уредба на правото на достъп до адвокат във връзка с транспониране на Директива 2013/48/ЕС за установяване минимални
правила относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по изпълнение на
европейска заповед.
Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, която да улесни неговия избор на защитник, пише в
проекта. Той има право свободно да се свързва с адвоката си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна
помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие. При
всяко задържане, включително и като мярка за неотклонение "задържане под стража", незабавно се уведомява поне едно
посочено от задържания лице. Уведомяването може да бъде отложено за 48 часа само ако има неотложна необходимост
да се предотвратят тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на някого
или сериозни пречки пред разследването. Решението за отлагането се взема от прокурора и може да бъде обжалвано
пред съда, който се произнася незабавно с окончателно определение.
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Когато задържаният е чужд гражданин, по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто
гражданин е задържаният, чрез МВнР. Aко задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере
консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка.
БНР
√ 115 млн. евро от Европейската банка за развитие на проекти във водния сектор
115 млн. евро ще бъдат осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие за проекти във водния сектор,
съобщиха от Министерството на финансите. По-късно през деня ще бъде подписано оперативно споразумение между
банката и Фонда на фондовете.
Финансовият инструмент, разработен в рамките на Оперативна програма "Околна среда", цели подпомагане на
инфраструктурни проекти във ВиК сектора.
Фондът на фондовете е държавно дружество, основано за по-добро управление на средствата от европейските оперативни
програми.
√ България е сред водещите IT аутсорсинг дестинации
България е сред водещите IT аутсорсинг дестинации в света благодарение на добрия бизнес климат и техническата
експертиза, смятат в международна компания от сектора.
Според последните икономически доклади, аутсорсинг индустрията е един от най-бързо развиващите се сектори в
страната за изминалите 27 години.
Над 62 500 души се очаква да достигне броят на заетите служители до 2020-а година. Не само в традиционния аутсорсинг
на бизнес услуги, но и в този на информационните технологии. Фирмите в бранша откриват тук талантливи кадри, както и
хора със сериозен опит в областите на науката, технологиите, инженерните науки и математиката.
От международната компания посочват като предимство и това, че България е близка до западния свят, когато става дума
за бизнес отношение и етикет, а инвеститорите оценяват добрата географска локация до западните държави.
√ Вицепрезидентът: Трябва да сме по-твърди в отстояването на интересите си – и в България, и в Украйна
Продължава посещението на вицепрезидента Илияна Йотова в Украйна и срещите ѝ с бесарабските българи – найголямата ни историческа диаспора.
Йотова ще посети селата Бановка, Лощиновка и Криничное, които са създадени от български преселници преди близо два
века. В Криничное е роден историкът Димитър Агура – един от първите преподаватели по история в Софийския университет
и няколко пъти ректор на висшето учебно заведение.
Днес тя е на посещение в селата Бановка и Криничное и в град Измаил. За предстоящия утре празник в Болград Йотова
коментира, че сигналът на българската държава е категоричен и ясен – всички институции ще бъдат там, за да
засвидетелстват своята почит, уважение и преклонение.
Вицепрезидентът ще разговаря с кметовете на селата в Измаилския район и ще се срещне с българската общност там:
"За пръв път в Украйна чух за България да се говори като за "Българията" – като една мечта, като нещо, което съществува
на този свят, и като се обърнеш към него, всички въпроси и проблеми са решени", заяви Йотова.
Пред сънародниците в Одеса тя изтъкна, че София трябва да настоява пред украинските власти за развитие на региона,
населен с българи.
"Трябва да бъдем много по-твърди в отстояването на интересите ни – и там в България, и тук в Украйна. Иска ми се и
нашата общност тук да е много по-обединена. Само това е залогът за постигане на успех", каза вицепрезидентът.
Actualno.com
√ Разходите на НОИ за най-възрастните са 6,5% от БВП през 2017 г.
Разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за пенсии, обезщетения при временна неработоспособност и
трудоустрояване, за майчинство и за безработица, изплатени на лица над 64-годишна възраст, през 2017 г. възлизат на над
6,3 млрд. лв. Тази сума се равнява на около 6,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за миналата година. Това
показват данните за осигурителните плащания на Националния осигурителен институт (НОИ).
Анализът сочи още, че за най-възрастната част от населението са отивали около 60% от общите разходи за пенсии и
краткосрочни обезщетения, като 70% от тези пари са били за пенсии и добавките към тях.
Средно месечно около 1,5 млн. души на възраст над 64 години са получавали пенсия и парично обезщетение от ДОО през
2017 г. Над 99% от тях са били пенсионери. Това означава, че всеки шести получател на пенсия или обезщетение е бил от
тази възрастова група, съобщиха от НОИ. Тя заема най-голям дял в групата на пенсионерите (69,6%), докато сред имащите
право на краткосрочни плащания процентът е доста по-нисък – между 0,2% при обезщетенията за майчинство и 3,6% при
обезщетенията за временна неработоспособност и трудоустрояване.
Разпределението по пол показва, че възрастните жени преобладават в общия брой на пенсионерите и получателите на
обезщетения за майчинство. От друга страна, мъжете над 64-годишна възраст преобладават сред лицата, на които се
изплащат обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване и безработица. Това може да бъде обяснено
с по-дългия им престой на пазара на труда в сравнение с жените.
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Club Z
√ България, Унгария и Сърбия със споразумение за газта от "Турски поток"
Разбирателството е за разработка на газопреносните мрежи
Унгария се е споразумяла с България и Сърбия за разработка на газопреносните мрежи с цел да купуват газ след
изграждането на втората линия на газопровода "Турски поток", заяви унгарският министър на външните работи и
търговията Петер Сиярто, цитиран от ТАСС.
Той каза това в Москва след среща с руския външен министър Сергей Лавров.
Будапеща е заинтересована от доставките на газ по "Турски поток" след изграждането на втората тръба, изтъкна Сиярто.
Унгария призовава ЕС да не слага прът в колелата на Турски поток, изтъкна унгарският министър
"Западна Европа може да купува газ по северния маршрут (включително от Северен поток-2 - бел. ТАСС). Ние от Централна
Европа настояваме за това право за себе си. Искаме Западна Европа и Брюксел да не поставят прът в колелата, така че от
юг (от Турски поток - бел. ТАСС) да имаме възможност да получаваме газ", отбеляза той.
Сиярто каза също така, че Унгария ще купува от Русия през 2020 година над 4 милиарда кубични метра газ.
Лавров от своя страна увери, че строителството с помощта на Русия на два нови блока на АЕЦ Пакш ще засили
безопасността на Унгария.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Без хемодиализа. Във Видин: животоспасяваща апаратура спря работа - как ще бъдат спасени пациентите
Идеи за здраве. Трябва ли да се закрие Националната здравноосигурителна каса - идеи от Волен Сидеров
Време за парно. Започва новият отоплителен сезон - отговорите на всички въпроси към "Топлофикация"
Закуска в училище. Столично училище иска да се откаже от програмата "плод и мляко" заради неясно качество и
произход - възможно ли е?
Глобален студ. Идва ли глобално застудяване - тезите на климатолози и астрономи
В кадрите от Архива: Първа копка на магистрала "Хемус" - годината е 1974-та.
Нова телевизия, „Здравей България"
"Има ли сделка с ГЕРБ за кворума в Народното събрание? И за какво си говориха той и Ахмед Доган с американския
посланик?" - в студиото председателят на ДПС - Мустафа Карадайъ
На живо - защо освободиха пиян шофьор, който блъсна дете във врачанско село?
Нерабoтещ апарат за хемодиализа ли е причината за смърт на пациент във Видин? И кога болните ще могат да се
лекуват, без да пътуват до Лом и Монтана?
Без печки на дърва и въглища от 2024 г. Колко ще струва подмяната на отоплителните уреди и ще могат ли
домакинствата да си я позволят? Отговорите в "На твоя страна" с Георги Георгиев.
Защо студенти се оказаха настанени в неремонтирани стаи в общежитие без елементарни условия за живот?
Очаква ли ни екстремен студ през зимата? И какво ще е времето през октомври?
Села в Димитровградско на протест - не искат попът им да бъде сменен.
Заради лошо изпълнение ли изпопадаха новопоставените антипаркинг колчета в столичния район "Оборище" - Румен
Бахов на живо.
Легендата на евроденса диджей Бобо преди концерта си в София за годишнината на радио NRJ.
√ Предстоящи събития в страната за 4 октомври
София.
От 16.00 часа в Гербовата зала на Дондуков 2 държавният глава Румен Радев ще връчи 16-ите президентски отличия
„Джон Атанасов“ на млади български учени в областта на компютърните науки.
От 10.00 часа в зала „Музикална“ на Централния военен клуб министърът на туризма Николина Ангелкова ще участва
в дискусия в София по проекта за 7 балнео- и СПА дестинации на България.
От 12.00 часа в зала 10 на НДК ще проведе кръгла маса на тема „Учители за дигитално образование”. В събитието ще
участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
От 15.00 часа в Министерството на финансите ще се състои церемония по подписване на оперативно споразумение
за изпълнение на Финансов инструмент за развитие на водния сектор между Фонда на фондовете и Европейската
банка за възстановяване и развитие. В събитието ще участват министърът на околната среда и водите Нено Димов,
заместник-министърът на финансите Маринела Петрова, заместник-министърът на регионалното развитие и
благоустройството Малина Крумова, главният директор на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Валерия
Калчева, председателят на УС на Фонда на фондовете Мартин Дановски и Лариса Манастърли, директор в ЕБВР за
България.
От 09.00 часа ще се състои заседание на Народното събрание.
В 08.45 часа в Аулата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе научно-практически форум на тема
„Креативно образование - педагогически практики, вдъхновени от идеите на сър Кен Робинсън и д-р Мария
Монтесори”.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.
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В Националния археологически институт с музей при БАН ще бъде представена изложбата „Гърция – България:
Културни мостове за напредък и развитие“.
От 10.30 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъдат представени резултатите от социологическо проучване на
тема „Трудова миграция“ на Фондация „Фридрих Еберт“ и Институт за икономика и международни отношения.
От 11.30 часа в първия ЛГТБ общностен център в България Rainbow Hub ще се проведе събитие на тема „Да говорим
открито за ХИВ“.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема „Обществената цена на забавени
инвестиционни намерения в областта на опазването на околната среда“.
От 16.00 часа в Мраморно фоайе на Столична библиотека ще бъде представена пътуващата изложба на Европейската
комисия „Пинокио и езиците на Европа“ (многоезична пътуваща изложба на 36 езика).
От 18.00 часа в големия салон на БАН ще бъдат отбелязани 120 години от рождението на Димитър Талев.
От 18.00 часа в Националната галерия ще бъде представена изложба на съвременното китайско изкуство – „История
и действителност“.
От 19.00 часа в Национална галерия „Квадрат 500“ ще се проведе Арт вечер на добродетелите на фондация „За Нашите
Деца“ и фондация „Аполон и Меркурий“.
От 19.00 часа в „София Ивент Център“ ще се състои церемония по награждаване на победителите в конкурса „Сайт на
годината“.

***
Бургас.
От 19.00 часа в Експоцентър „Флора“ алпинистът Атанас Скатов ще представи последната си книга „Гашербрум“.
***
Благоевград.
От 17.00 часа в квартал „Вароша“ Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград отново посреща
талантливите деца на областния град.
***
Варна.
От 11.00 часа в Арт-салон, малка зала на радио Варна, „Демократична България” открива новия политически сезон с
подкрепа на гражданска инициатива в памет на Пламен Горанов.
От 14.00 часа пред входа на Държавна опера Варна ще се състои пресконференция на варненски семейства,
пострадали от действията на частен съдебен изпълнител.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция по повод предстоящото Национално
изложение „Младежко техническо творчество", което ще се проведе от 11 до 13 октомври в Горна Оряховица.
От 11.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Българска стопанска камара във връзка с изводите
от оценката на компетенциите на безработните лица в трансграничния регион България-Румъния по отношение на
нагласите за трудова мобилност.
От 15.00 часа във фоайето на РНБ „П.Р. Славейков“ ще бъдат излъчени победителите и наградени най-активните
читатели от лятната кампания за насърчаване на четенето „Ела в библиотеката“, която се осъществява под патронажа
на Венцислав Спирдонов - председател на Великотърновския Общински съвет.
От 19.00 часа в Читалище „Надежда –1869“ ще бъде представен „Маршрутката“ – театрален спектакъл на ДТ „Иван
Димов“ – Хасково.
От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов“ ще започне концерт „С песните на Вили“ - с участието на Хилда Казасян и
Русенска филхармония.
***
Враца .
От 17.00 часа в кафе-галерия КДК ще се проведе Музикално-поетична вечер, по повод Международния ден на
музиката и поезията.
От 19.00 часа в камерна зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Нора“ от Хенрих Ибсен.
***
Габрово.
От 10.00 часа в сградата на Регионален исторически музей – Габрово ще бъде открита V-а научна конференция на тема
„Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“.
От 14.00 часа в Дома на хумора и сатирата заместник-министър Деница Сачева ще участва в Третото издание на
Gabrovo Innovation Camp.
***
Димитровград.
Международен волейболен турнир за жени за Купата на Димитровград ще се проведе на 4 и 5 октомври в
модернизираната Спортна зала „Младост". От 16.30 часа турнирът ще бъде открит със среща между румънките от
„Меджидия" и старазагорките на „Берое". От 19.00 часа в оспорван двубой ще играят женският отбор на „Левски" и
местният „Раковски".
***
Добрич.
От 9.00 часа Общинският съвет ще проведе извънредно заседание.
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От 14.00 часа в СУ „Димитър Талев“ ще се проведе инициатива „Да съживим боклука” - моделиране с отпадъчни
материали и беседа с дискусия на тема „Ти можеш да спасиш планетата” и екологични образователно-познавателни
игри.
От 18.00 часа в Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ ще се състои музикално ателие за деца и ученици.

***
Казанлък.
От 17.30 часа в Културно-информационен център – Казанлък ще представена новата книга на Пламен Петков
„Голямата работа“.
***
Кюстендил.
От 13.00 часа в конферентната зала на Регионален исторически музей – Кюстендил ще бъде открита Националвана
научна конференция с международно участие "Музейните и архивните фондове – места на памет".
***
Пазарджик.
Народните представители от ПГ на „БСП за България“ ще проведат обсъждане на „Визия за България“ в област
Пазарджик.
***
Пловдив.
От 9.30 часа кметът на район „Източен“ Николай Чунчуков ще бъде гост на открит урок на тема „Аз и моето куче – без
страх“ в ДГ „Чайка“.
От 10.30 часа заместник-кметът Розалин Петков и председателят на Общинския съвет Савина Петкова ще присъстват
в Общинския приют за кучета на финалното събитие на кампанията „Месец в помощ на животните и хората, които ги
обичат“.
От 14.00 часа, в Център за обществена подкрепа, ул. Неофит Бозвели"№ 38 ще се проведе дискусионна среща „И какво
като съм осиновен?!” – откровен разговор за живота и преживяванията на осиновеното дете между осиновители,
педагози от детски градини и училища, и професионалисти, работещи в социалната сфера. Срещата е част от
Национални информационни седмици на осиновяването - 24 септември - 05 октомври 2018 г.
Общинските съветници от ГЕРБ-Пловдив ще проведат приемни с граждани. Приемните ще се проведат по следния
график: Ясен Михайлов, Дамян Петров и 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 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.
***
Разград.
В 13.30 часа ще се състои месечният брифинг на директора на ОДМВР-Разград старши комисар Ивайло Йовчев.
***
Свищов.
От 16.00 часа в Общината ще се проведе официална среща между кмета на Свищов Генчо Генчев и министърът на
икономиката Емил Караниколов.
***
Стара Загора.
Стара Загора за осми път е домакин на Балканиада по спортен бридж, която се провежда в хотел „Верея“ с участието
на 90 състезатели, в 18 отбора от 7 държави.
От 18.00 часа в залите на Художествената галерия в Стара Загора ще бъде открита изложбата „Георги Велчев (1891 –
1955) - класик на морския пейзаж“.
***
Хасково.
От 10.00 часа в залата на втория етаж на Община Хасково ще се проведе пресконференция по повод предстоящото
Състезание по спортно ориентиране.
***
Шумен/с.Марково.
От 8.30 часа на артилерийско-стрелкови полигон „Марково” ще се проведат демонстративни стрелби, с които
завършва „Форум отбранителни технологии“.
3e-news.net
√ Одобрени са промени в Закона за филмовата индустрия
Правителството одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. Чрез промените ще
бъде осигурено прилагането на изискванията на европейското законодателство в областта на държавните помощи,
съответно на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.
Целта е да се установи прилагането на три схеми за помощ - две схеми за държавна помощ, прилагани на основание
Регламент (ЕС) № 651/2014 и една смеха за помощ de minimis по Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Със законопроекта се въвеждат разпоредби, регламентиращи изричното прилагане на двата регламента, като
същевременно се предлага процедурите за прилагане за всяка от схемите да бъдат регламентирани с правилник за
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прилагане на закона. Касае се конкретно за разписване на условията за предоставяне на минималната помощ съгласно
Регламент (ЕС) № 1407/2013 и съответно за разписване на условията предоставяне на държавна помощ съгласно Регламент
(ЕС) № 651 /2014.
√ Реформа на ДДС системата в ЕС - опростяване и пресичане на измамите
Европейският парламент подкрепи в сряда по-голямата част от предложената от Европейската комисия реформа на
системата на ДДС, съобщи пресофисът на ЕП. Евродепутатите предложиха и някои корекции, сред които е да се определи
максимална ставка на ДДС.
Гласувани са два законодателни акта. Единият има за цел да улесни търговията в рамките на единния пазар, особено за
малките и средни предприятия, и да намали измамите с ДДС. Вторият се отнася до създаването на по-ясна система от
ставки на ДДС. Двата законодателни акта са част от широкообхватния пакет от мерки, които се предлагат, за да се
реформира системата на ДДС и да се подобри яснотата при трансгранични плащания.
Според проучвания страните от ЕС губят всяка година до 50 милиарда евро от трансгранични измами с данък добавена
стойност.
Чрез двете гласувания евродепутатите подкрепиха посоката на реформите, предложени от Комисията, като същевременно
предложиха да се установи максимална ставка на ДДС от 25%, механизми за разрешаване на спорове, система за
автоматично уведомяване за промени в правилата за ДДС в различните държави членки и информационен портал, който
да дава точна информация за ставките на ДДС в ЕС.
Предложените подобрения на предложенията на Комисията ще бъдат предадени на Съвета на ЕС, който ще има задачата
да приеме законодателството.
Profit. bg
√ Доларът продължава да поскъпва, S&P 500 близо до нов рекорд
Доларът поскъпна до 11-месечен връх спрямо йената днес, след като поредните силни данни за щатската икономика
повишиха лихвите по щатските държавни облигации до най-високото им ниво от средата на 2011 г. Азиатските акции пък
бяха поставени под натиск заради повишението на лихвите по кредитите в региона.
По-високите лихви в САЩ са всичко друго, но не и благоприятни за развиващите се пазари, тъй като отблъскват
чуждестранните средства, от които те имат нужда и в същото време поставят под натиск местните валути.
Цените на облигациите паднаха в Азия, а лихвите по дългосрочните японски държавни облигации достигнаха до найвисоките си нива от началото на 2016 г.
“В момента в световната икономика тече един простичък процес – САЩ процъфтява, докато темпът на растеж на повечето
от останалата част от света се забавя или дори стагнира,” заявява пред Ройтерс икономистът от HSBC Кевин Логан.
“Федералният резерв, който вдига лихвите, за да предпази щатската икономика от прегряване, ограничава опциите на
страните, в които финансовите условия се затягат и търговското напрежение нараства.”
В резултат на това азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI днес падна с 1.1%, като индексите в Южна Корея, Филипините,
Индонезия и Тайван отчитат понижения.
Дори японският Nikkei изгуби 0.2%, тъй като нарастващите лихви неутрализираха поскъпването на акциите на компаниите
износителки вследствие на по-евтината йена.
Доларът потегли нагоре, след като авторитетно изследване на сектора на услугите в САЩ показа, че активността е найголяма от август 1997 г., което породи спекулации, че очакваните в петък данни за неселскостопанската заетост също може
да изненадат.
Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл заяви, че икономическите перспективи са “забележително
положителни” и каза, че лихвите, които в момента са между 2.4 и 3%, може да се повишат до над “неутралното”ниво.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации бе на ниво от 3.18%, след като скочи с 12 базисни пункта вчера до
най-високото си ниво от юни 2011 г. Това бе най-голямото дневно повишение от шокиращия резултат на президентските
избори в САЩ през ноември 2016 г.
Скокът на лихвите подкрепи акциите на финансовите компании, което доближи индекса S&P 500 до нов рекорд.
Акциите на финансовите компании бяха подпомогнати и от признаците, че Италия ще намали бюджетния си дефицит и
дълга си, което разсея част от опасенията, поставили под натиск пазарите в последните дни.
Индексът Dow Jones вчера нарасна с 0.2%, докато S&P 500 добави 0.07%, а Nasdaq затвори с 0.32% нагоре.
Оптимизмът относно щатската икономика повиши доларовия индекс, който следи представянето на долара спрямо
кошница от шест други основни валути, до шестседмичен връх. За последно индексът бе на ниво от 96.085 пункта.
Еврото поевтиня до 1.1471 спрямо долара, след като в сряда се търгуваше на ниво от 1.1593.
Доларът поскъпна до най-високото си ниво от началото на годината спрямо йената при 114.55, преди да се установи при
114.35. Щатската валута е близо до важен връх от 114.735, достигнат през ноември 2017 г.
В Азия индийската и индонезийската рупия са под натиск, отчасти заради поскъпването на вносния петрол, който и двете
страни използват.
Цените на петрола достигнаха четиригодишни върхове, докато пазарът се фокусираше върху предстоящите санкции срещу
Иран и в същото време пренебрегна най-големия седмичен ръст на щатските петролни запаси през 2018 г.
Брентът поевтиня с 18 цента, до 86.11 долара за барел, докато цената на щатския лек суров петрол се понижи с 16 цента,
до 76.25 долара за барел.
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