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√ Лагард: Лидерите трябва да поправят счупения икономически модел
Световните лидери трябва да определят глобалните търговски системи, вместо да се опитват да ги разрушат
Трябва да работим заедно, за да премахнем ескалацията и да разрешим настоящите търговски спорове", каза Кристин
Лагард днес на годишната среща на МВФ и Световната банка в Индонезия, на остров Бали, съобщава AFP.
"Трябва да се хванем за ръце, за да оправим сегашната търговска система, а не да я унищожаваме", добави тя.
Около 32 000 членове на световния финансов елит се намират на индонезийския остров за почивка Бали в продължение
на седмица за дискусии, които са наложени от последствията от търговската политика на Америка, водена от президента
на САЩ Доналд Тръмп.
Тръмп е наложил мита или заплашва с налагането им върху стоки на световни икономики (и по-специално Китай), но и на
традиционни съюзници като Европейския съюз. Ръководителят на Световната търговска организация предупреди, че
"пълна търговска война" може да доведе до свиване на световната търговия с близо 18%, а също и да порази световния
БВП, съобщава агенцията.
"САЩ и Китай ще страдат значително", добави Роберто Азеведо, генерален директор на световната търговска организация.
По-високите лихвени проценти в САЩ също помогнаха да се изпратят валутите на развиващите се пазари в опашката, тъй
като страните, които имат големи заеми в долари, се надпреварват да си върнат дълга.
Последният доклад на МВФ за световната финансова стабилност, публикуван в сряда посочва, че световният растеж може
да бъде изложен на риск, ако развиващите се пазари се влошат.
"Възникнаха нови уязвими места и устойчивостта на световната финансова система все още не е тествана", се казва в
двугодишния доклад за глобалната финансова стабилност.
Участниците на пазара "изглеждат самодоволни" за потенциалните рискове от "внезапно, рязко затягане на условията" като нарастващите лихвени проценти или намаляващия достъп до капитал.
Още тарифи и техните мерки за противодействие "биха могли да доведат до по-широко затягане на финансовите условия,
което да има отрицателни последици за глобалната икономика и финансовата стабилност", предупредиха експертите на
фонда.
Лагард каза пред участниците в срещата в сряда, че не се чувства прекалено песимистично настроена за бъдещето на
глобалните условия на развитие.
"Това е изкушаващо да бъдем малко депресирани по отношение на тази перспектива, но всъщност се надявам, защото
има ясен апетит за подобряване и разширяване на търговията", каза тя.
Изтъкнатият американски академик Джефри Сакс е по-малко дипломатичен в оценката си за овладяването на
американските търговски взаимоотношения с Тръмп, като опроверга многократните твърдения на президента, че
дефицитът с Китай и други нации са от полза за американците.
"Търговските дефицити не (задължително) означават измама от другата страна ... Това са Съединените щати, които се
опитват да спрат ръста на Китай - това е ужасна идея", казва Сакс, директор на Центъра за устойчиво развитие към
университета "Колумбия" на един от провелите се семинари. "Всички обвинения срещу Китай напълно зациклят ... Големи
са и преувеличени."
С нарастването на лихвените проценти в развитите икономики, което накара инвеститорите да вземат парите си в търсене
на по-висока възвращаемост, МВФ е на позиция, че развиващите се икономики трябва да предприемат стъпки, за да
предотвратят изтичането на средства.
Това ще включва увеличаване на резервите в чуждестранна валута, които биха могли да бъдат използвани при криза, както
и работа с местните пазари на облигации, за да се изгради местна инвестиционна база, вместо да се разчита на
финансиране от чужбина.
Фондът посочи и рисковете от висок корпоративен дълг и твърде много държавни заеми, премахване на мерките за
фискални стимули и държавни спасителни разходи вследствие на световната финансова криза през 2008 г.
От последния доклад за стабилността през април световните икономически условия са станали по-малко балансирани, с
по-изразено отклонение между развитите и развиващите си икономики.
Въпреки увеличението на лихвения процент на Федералния резерв, финансовите условия "се понижиха допълнително" в
САЩ, тъй като оценките на собствения капитал останаха високи.
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Условията в Европа и други големи развити икономики също остават "относително благоприятни", въпреки че
инвеститорите са се отказали от очакванията си от Европейската централна банка да вдигне лихвените проценти, се казва
в доклада на МВФ.
В Китай ситуацията остава "като цяло стабилна", въпреки че корпоративният дълг е над историческите нива, а заемите на
домакинствата са в най-високата точка сред развиващите се страни.
"Китай е наясно и предприема стъпки за забавяне на натрупването на дълга", заяви Виттор Гаспар, директор на отдел
"Фискални въпроси" на МВФ, предаде AFP.
√ Проектозакон за маслодайната роза регламентира бизнеса с розово масло
Създава се публичен електронен регистър с производители, преработватели и дестилерии
След приемането на новия Закон за маслодайната роза, който е предложен за публично обсъждане, зкупуването на розов
цвят ще става само при писмен договор между розопроизводител и розопреработвател, съобщава сайтът Investor.bg.
Общественото обсъждане ще продължи до 4 ноември.
Според проекта агроминистерството ще създаде публичен електронен регистър, в който ще бъдат вписани
производителите, преработвателите и дестилериите.
За вписване там стопаните и преработвателите ще подават заявление в общинската земеделска служба и ще прилагат
договори за изкупуване и преработка на цвят, ако има такива.
Дестилериите ще трябва да декларират капацитета си за производство, включително на защитеното географско указание
„Българско розово масло“. Насаждения от маслодайна роза ще се създават от сертифициран посадъчен материал с
доказан произход, пише в проекта.
Изкупуването на цвят ще става при писмен договор между розопроизводител и розопреработвател. Цвят ще изкупуват
само вписани в регистъра преработватели.
Отделна дестилационна инсталация трябва да ползват производителите за да произвеждат българското розово масло,
посочва още сайтът.
Предвидени са глоби за производство и преработка без вписване в регистъра и за подаване на неверни данни.
√ Благотворителният аукцион на PwC в София събра 66 хил. лв.
Средствата ще бъдат дарени за стипендии на студенти, изучаващи педагогика
Благотворителният аукцион на PwC България „Подай ръка“ събра 66 000 лв., които ще бъдат дарени в подкрепа на
българските студенти. На специалното събитие вчера бяха представени 28 картини с очертанията на дланите на някои от
най-известните български личности.
Наддаването за картините с Лили Иванова, Стоянка Мутафова, Васко Василев, Стефка Костадинова, Христо Стоичков, група
Сигнал, Георги Мамалев, президентът Румен Радев, Валя Балканска и много други популярни личности и бизнес лидери
премина при огромен интерес. За най-голяма стойност - 5000 лв. беше продаден уникатът с примата на българската
естрада.
Гостите на събитието имаха възможност да изберат за каква кауза да бъдат дарени събраните средства - образование,
здравеопазване или изкуство. Вотът показа, че сумата ще бъде дарена за стипендии на младежи, обучаващи се в
педагогически специалности.
„Благодарим на всички наши звездни партньори, които се включиха в наддаването и повярваха в каузата ни. Сигурен съм,
заедно ще успяваме да мотивираме все повече и повече наши студенти да се развиват и да сбъдват мечтите си тук. Горди
сме, че заедно „подадохме ръка“ и ще продължаваме да го правим и в бъдеще“, коментира Божидар Нейчев, старши
съдружник на PwC.
Специален гост на събитието бе Лили Иванова, която застана зад каузата безвъзмездно и изнесе благотворителен концерт
в подкрепа на студентите. Сред популярните личности, които „подадоха ръка“ на проекта и се включиха, дарявайки
отпечатъците на дланта си, бяха още Виолина Маринова, Магърдич Халваджиян, президентът Петър Стоянов, Алек Попов,
Юнион Груп, Аня Пенчева, Димитър Желев, Крисия, Хасан и Ибрахим, Петър Андронов, Левон Хампарцумян, д-р Григор
Горчев, д.м.н., Андре Токев, Радосвет Радев, Владимир Николов, Христо Илиев, Н.В. Цар Симеон II, президентът Росен
Плевнелиев и д-р Георги Стаменов. 28-те уникални картини с тяхно участие са дело на популярния художник Бойко Колев,
който майсторски обвърза очертанията на дланите на успешните българи с важните им лични постижения и каузи.
Сред гостите и наддаващите по време на събитието бяха представители на бизнес елита, бизнесмени, общественици,
посланици и популярни личности.
Благотворителният аукцион „Подай ръка“ е поредната инициативата, която PwC България провежда в подкрепа на
студентите у нас. Миналата година консултантската компания организира конкурса „Твоите 25 причини да избереш
България“, в който се включиха повече от 1300 български студенти от 127 университета и 15 държави. Победителите от
проекта вече стажуват в престижни компании и получават професионални насоки за развитието си от доказани ментори.
Investor.bg
√ Правителството отпусна 150 млн. лева за ремонт на пътища
С парите от бюджета ще се ремонтират 480 км и съоръжения по тях
Правителството отпусна 150 млн. лева като допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за ремонтно-възстановителни дейности по републиканската пътна мрежа.
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Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходи или трансфери по централния бюджет за 2018
г. Те са за ремонт на пътни отсечки от републиканската мрежа с обща дължина приблизително 480 км и съоръжения по
тях.
Голяма част от пътните участъци са изключително натоварени целогодишно – източната дъга на околовръстния път на
София – трасето София – Перник /през Владая/, Димитровград – Хасково, Русе – Варна и др.
Друга част от обектите са част от туристическите маршрути към българското Черноморие – Автомагистрала „Черно море“,
к.к. „Златни пясъци“ – Варна, Карнобат – Бургас и др.
Финансират се дейности като: фрезоване на съществуващата настилка, локални ремонти, полагане на нови пластове
асфалтобетонова смес, отводнителни мероприятия, ландшафтно оформяне, бетонови работи, полагане на нова
хидроизолация на съоръженията, подмяна фугите на съоръженията и други.
Чрез инвестицията в ремонта на участъци от републиканската пътна мрежа ще се подобри състоянието й и безопасността
на движение на пътници и превозни средства, посочват от пресслужбата на кабинета.
√ Правителството спря процедурата за концесия на летище Пловдив
Процедурата ще бъде проведена при условията и по реда на новия Закон за концесиите
По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията правителството прекрати
процедурата за концесия на летище Пловдив.
Процедурата е открита с решение на Министерски съвет от 30 декември 2016 г. с концесионер участника в процедурата за
предоставяне на концесия – Обединение (Консорциум) между „Хайнан” и „Пловдив Еърпорт Инвест”. Класираният на
първо място участник е информирал за невъзможността да сключи концесионен договор, съобщават от пресслежбата на
кабинета.
Новият министърът на транспорта Росен Желязков предложи на Министерския съвет да прекрати процедурата за концесия
на летище Пловдив миналата седмица. Мотивите за решението са, че процедурата следва да бъде съобразена и проведена
в съответствие с новия Закон за концесиите, с който се въвеждат разпоредби на европейска директива за възлагане на
договори за концесии. Настоящата процедура за възлагане на концесия на летище Пловдив беше открита и проведена по
правилата на отменения Закон за концесиите, обясниха от транспортното министерство.
С решението правителството посочва, че процедурата е открита и следва да приключи при условията на отменения Закон
за концесиите.
Законът за концесиите (отм.) поставя в оперативната самостоятелност на концедента (Министерския съвет) да реши дали
да предложи на класирания на второ място участник в процедурата да сключи концесионния договор.
Налице е съществена разлика в офертите на участниците, класирани съответно на първо и второ място, посочва се в
решението на кабинета – по размер на инвестициите, на концесионното плащане.
Новият Закон за концесиите е приет след приемане на решението на Министерския съвет за откриване на процедура за
предоставяне на концесия на летище Пловдив. Икономически и правно оправдано е процедурата за предоставяне на
концесия на летище Пловдив да бъде проведена при условията и по реда на новия Закон за концесиите.
Концесионният договор е дългосрочен, установява трайна връзка между страните, като очакванията са за сериозни
инвестиции, развитие на летището и подобряване на качеството на летищните услуги. Това предполага устойчивост на
договора, посочва се в мотивите към решението на кабинета.
В. Банкерь
√ Емил Караниколов: Доходите растат по-бързо от цените
България по никакъв начин не може да влияе на световните пазари. Ние нямаме стратегически източници на този ресурс
и на продукти, които го заменят. Това каза икономическият министър Емил Караниколов по повод поскъпването на
природния газ с 14% от 1 октомври. Той потвърди, че в момента "Булгаргаз" предоговаря цените за доставки на синьо
гориво с руския гигант "Газпром", уточнявайки, че засега се водят разговори на експертно ниво, които по всяка вероятност
ще бъдат последвани от политически решения.
"Така или иначе цените се качват. Хубавото за гражданите е, че КЕВР се произнесе, че това няма да е навсякъде. Но има и
цени, които падат. Например олиото и захарта - с 30%. Важното е, че правим така че доходите да растат по-бързо. В
момента инфлацията е 3.5%. За миналата година бизнесът увеличи работната заплата в частния сектор с около 11 на сто.
Тази година също го прави", подчерта министърът на икономиката в интервю за БНТ.
Караниколов припомни, че пенсиите бяха увеличени от 1 юли с 3.8 процента. "При тази инфлация те са почти изядени,
затова правителството реши, че през следващата година пенсията ще бъде увеличена с 5.7 процента", добави той.
По думите му възнагражденията "вървят" след увеличението на заплатите в публичния сектор, планирано от 1 януари. "Те
вървят, защото в България вече има сериозен проблем с работната ръка. И той се дължи на това, че в последните 30 г.
държавата изостави науката и образованието. Няма как нискоквалифицираните служители да взимат колкото
висококвалифицираните. Основен приоритет за цялото правителство са инвестициите в образованието - с 400 млн. лв.
повече от следващата година", уточни Емил Караниколов.
Той подчерта, че чуждестранните инвестиции намаляват, но досега инвестициите са били в банковия и застрахователния
сектор, който няма добавена стойност. "Сега автомобилостроенето и ИТ секторът вървят изключително добре. Двигателят
на икономиката ще бъдат иновациите - продуктите с висока добавена стойност. Това е и бъдещето", заяви Караниколов.
Според него вече се инвестира в машини и съоръжения - дълготрайни активи, което показва, че инвеститорите идват в
България, за да работят и произвеждат, а не да предлагат само финансови услуги.
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"В момента национална компания "Индустриални зони" има извършени инвестиции за 700 млн. лв. Предоговаряме за още
120 млн. лева. При голямата инвестиция в Ловеч VOSS обявиха, че са избрали България заради голямата политическа и
икономическа сигурност. Не можем да обобщаваме такива неща, защото много от компаниите са регистрирани в България,
въпреки че майките им са в чужбина, за да се ползват от българските насърчителни мерки. Ако сравняваме 2016 г. и 2017
г., инвестициите в машини и съоръжения са с ръст от 9%. От началото на годината имаме реинвестиция от 100 млн. лв. в
региони с дисбаланс. Инвеститорите искат да останат. Нека не забравяме българския бизнес, защото той плаща заплатите",
посочи Емил Караниколов по повод данните за спад на чуждите инвестиции за последните 10 години.
Той допълни, че преквалификацията на работещите и дуалното обучение са изключително важни. Безработицата вече е
5%, а от догодина вероятно ще е и под 5 на сто. Според него това означава, че много хора вече са в икономиката. "В
училищата трябва да се въведат дисциплини по предприемачество. Много от нас не са предприемачи, не го разбираме,
не ни е в манталитета. Ние реално развиваме бизнес от 30 г., преди това бизнесът и частната дейност са били мръсни
думи", каза още министърът на икономиката.
Той прогнозира, че цените ще продължат да растат, защото това е световна практика. "В България от 30 г. няма случай
цените да намалят. Нашата основна работа е повишаваме доходите. Това става чрез търсене на инвеститори. Правим
всичко възможно", обобщи икономическият министър Емил Караниколов.
Капитал
√ Проверката на ЕЦБ ще обхване шест български банки
Франкфурт ще поеме разходите по прегледите и стрес тестовете, които ще се правят по нейните правила без
модификации
Европейската централна банка (ЕЦБ) е избрала шест български банки, които да преминат през преглед на качеството на
активите в рамките на т.нар. "задълбочена оценка" на сектора. Тя е необходима стъпка по процедурата за влизане на
страната в Банковия съюз, като Франкфурт има дискреция да прецени обхвата на проверката. Като минимум прегледът
трябва да обхване трите най-големи финансови институции в страната, които след това ще минат автоматично под надзора
на ЕЦБ.
Така сигурните в шестицата са Уникредит Булбанк, ДСК и ОББ. В списъка вероятно е и четвъртата ПИБ, която премина
аналогичния преглед на БНБ през 2016 г. с най-съществени корекции и предписания за попълване на капиталовите буфери.
Новината беше разпространена от "Медиапул". "Капитал" я потвърди през свои източници, според които разходите за
консултантите, които ще провеждат проверките по методологията на ЕЦБ без специални модификации за българските
условия, няма да са за сметка на финансовите институции, а ще бъдат поети от Франкфурт.
Защо се прави
Новата проверка на банковата система е свързана със заявката на България за присъединяване към валутния механизъм
ERM II и към Банковия съюз. Страната се ангажира да направи реформи за укрепване на финансовия сектор, по-добра
работа на институциите, както и да започне подготовката по влизане в тясно сътрудничество с ЕЦБ (начинът държавите
извън еврозоната да участват в банковия съюз). Преди България да влезе в "тясно сътрудничество" с ЕЦБ, Франкфурт е
длъжен да направи "задълбочена оценка" на банковата система, като има право да прецени кои и колко банки извън топ
3 да преглежда. По преценка на ЕЦБ проверките може да се направят от външни консултанти по нейна методология, както
и да посочи кои точно да са те. Очакванията са представители на Единния надзорен механизъм (SSM) да посетят България
през ноември.
Според приет от правителството план за действие, включващ конкретни мерки и срокове за изпълнение, подготовката за
нова оценка на активите на банките, водена от ЕЦБ, ще започне най-късно през октомври. Крайният срок за обявяване на
резултатите е юли 2019 г. Самият преглед ще се прави по балансови данни към края на 2018 г. Нагласата на българските
управляващи е присъединяването към Банковия съюз и ERM II да е факт до следващия юли. Но ако тогава приключилите
банкови проверки наложат нови действия, влизането явно ще се забави.
Какво е различното
Това е вторият преглед на активите, през който ще мине банковата ни система. През 2016 г. задълбочена проверка направи
БНБ, която тогава стъпи на методологията на ЕЦБ, но заедно с консултанта си "Делойт България" я модифицира, за да
отчете местните особености. Сега според източници прегледът и съпътстващите го стрес тестовете ще се правят стриктно
по последния наръчник на ЕЦБ. В него има много новости, включително и покрай влезлите в сила промени покрай новия
Международен счетоводен стандарт 9.
Още при обявяването на новите проверки сред банкерите имаше притеснения, че при липсата на адекватни пазарни
измерители (най-вече за имотния пазар) подходът на Франкфурт може да се окаже твърде консервативен, като наложи
прекомерни обезценки на обезпечения.
Друга разлика е, че през 2016 г. БНБ реши да приеме резултатите от стрес тестовете само за сведение, докато ЕЦБ при
своите проверки обичайно изисква банките да отговарят на минимални капиталови изисквания дори и при утежнения
сценарий.
Добрата новина за банките е, че поне според неофициалната операция новото упражнение няма да им донесе
допълнителен разход. При предишната проверка те на база на препоръчителен списък от БНБ сами избираха
консултантите, които да ги проверяват и общата сума за сектора се изчислява на число от порядъка на 10 млн. евро. Сега,
при положение че ЕЦБ посочва проверяващите, разходите за по-реномирани одитори и консултанти можеше да скочат в
пъти.
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√ "Дни на кариерата" за девети път в София
За девета година в София ще се проведе изложението Дни на кариерата. То ще събере на едно място работодатели и
млади хора, търсещи работа в най-динамично развиващите се браншове в България.
Участие ще вземат представители на 92 водещи български и международни компании, които търсят служители и стажанти
с умения в областта на информационните технологии, телекомуникациите и аутсорсинг сектора. След София, кариерният
форум ще гостува в Пловдив и Варна.
√ Днес е последният ден, в който гласуваме за лятно или зимно часово време
Днес е последният ден, в който българските граждани могат да изразят мнението си кое часово време предпочитат лятното или зимното.
Допитването тече онлайн от края на септември на сайта на Министерския съвет. До момента са гласували над 12 000 души,
като участието изисква регистрация. Очаква се Министерството на енергетиката да изготви националната позиция за това
лятно или зимно часово време да избере страната ни вбъдеще, като се съобрази с позициите на различни институции по
този въпрос.
Както е известно, на европейско равнище се обсъжда промяна в регламента за определяне на лятно и зимно часово време.
Всяка държава членка трябва сама да избере към кой от сегашните часови варианти ще се придържа в бъдеще.
√ Антикорупционните знания влизат в българското училище
За това е подписан меморандум между министерствата на образованието и на младежта и спорта и Комисията за
противодействие на корупцията. Отделен предмет по антикорупция няма да има, а знанията ще са интегрирани в различни
предмети като например "Гражданско образование". Под формата на игри децата в детските градини също ще научават
какво е добро и лошо, честност и приятелство.
Целта е да се въздейства върху ценностната система на децата във възраст, когато те все още могат да възприемат
положителните модели и да развият нетърпимост към даването и получаването на рушвети или към възползването от
служебно положение за забогатяване.
В училище теми срещу корупцията ще бъдат включени основно в новия предмет "Гражданско образование" в 11 и 12 клас.
Другата възможност е Часът на класа. За учениците от 5 до 7 клас 1 час годишно трябва да е отделен на темата, а за тези
от 8 до 12 клас- два.
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Може различни теми да бъдат вмъкнати в други дисциплини,
да бъдат вплетени в други учебни програми като тази по география и икономика, по история, част от творбите дори по
литература също вероятно можем да свържем със тази тема.
Ако дадено училище реши, то може да разглежда теми срещу корупцията и в избираемите или факултативни часове, които
има.
Трябва обаче тепърва да се изготвят учебни програми и помагала, за което ще помогне Комисията за противодействие на
корупцията. Оттам имат амбицията обучението да започва дори от трета и четвърта група в детските градини. Вече имало
пилотен проект за община Перник.
Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ: Трябва да започнем от самото начало, от подготвителната група в детската
градина, където с игри, със забавления децата да формират своето виждане за добро и лошо.След 10 или 20 години,
вярвайте ми, ще има определено много сериозни резултати, които ще се видят от цялото общество.
И докато обучението срещу корупцията в средното образование все още е в бъдеще време, във висшето нещата са понапред. В УНСС от тази година вече има магистърска програма "Противодействие на корупцията ".
√ Как ще работи новият орган за пътна безопасност?
До края на октомври ще стане ясно каква ще бъде структурата на новия държавен орган за пътна безопасност у нас. Той
ще обединява усилията на всички отговорни институции в битката срещу войната по пътищата. Новият модел ще гарантира,
че всички ведомства ще си вършат работата по най-добрия начин, обяви вицепремиерът Томислав Дончев, който участва
в международен форум за пътна безопасност.
Новият държавен орган за пътна безопасност ще работи под шапката на Министерския съвет. Той системно ще събира
информация от отговорните институции и на тази база ще се решава какви мерки да бъдат предприемани за подобряване
на пътната безопасност.
Малина Крумова - съветник на премиера: Не толкова да се изземат функции, правомощия на съществуващите агенции, т.е.
очакваме такава една агенция да строи пътища или да отговаря за автомобилния парк, но ще дава указания, ще формира
стандартите.
Промяната на модела за пътна безопасност е наложителна и по нея се работи от близо месец, каза вицепремиерът
Томислав Дончев.
Томислав Дончев - вицепремиер: Не може да искаме пътищата и автомобилите да са от 21 век, а институционалния ни ред
и правилата да са същите, няма как да стане.
Още през 2009 г. в доклад на Световната банка е препоръчано на България да създаде единен орган, който да носи общата
отговорност за пътната безопасност.
Богдан Милчев - ръководител на Института по пътна безопасност: Нашата пътна безопасност е разхвърляна в
множество институции, всяка една от тях между другото се занимава с пътна безопасност. Добрите европейски стандарти
показват, че няма проблем да се създаде такава административна структура.
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Новият орган за пътна безопасност няма да наложи назначаването на нови кадри в държавната администрация. Служители
от други институции ще бъдат преназначени към него.
News.bg
√ Износът на стоки за трети страни намалява с близо 23%, отчете НСИ
През периода януари - август 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 22.9% в сравнение със същия
период на 2017 г. и е на стойност 10 167.6 млн. лв.
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Македония и Руската федерация, които
формират 52.7% от износа за трети страни.
През август 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 21.0% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 1 312.6 млн. лева.
През периода януари - август 2018 г. при износа на стоки от България за трети страни, ръст в сравнение със същия период
на 2017 г. е отбелязан само в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (55.4%).
Най-голям спад се наблюдава при "Минерални горива, масла и подобни продукти" (57.3%) и "Безалкохолни и алкохолни
напитки и тютюн" (42.2%).
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2018 г. се увеличава с 4.6% в сравнение със същия
период на 2017 г. и е на стойност 14 622.5 млн. лв. Най-много стоки внасяме от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
През август 2018 г. вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 10.9% спрямо същия месец на предходната
година и е в размер на 2 000.6 млн. лeвa.
При вноса на стоки от трети страни, за периода януари - август 2018 г. спрямо същия период на 2017 г., най-голямо
увеличение има в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (24.7%) и "Безалкохолни и
алкохолни напитки и тютюн" (20.0%).
Най-голям спад се наблюдава в сектори "Храни и живи животни" (5.2%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти"
(5.2%).
Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - август 2018 г. е отрицателно и е в размер на 4
454.9 млн. лв. През август 2018 г. външнотърговското салдо с трети страни е отрицателно и е на стойност 688.0 млн. лева.
Общо за периода януари - август 2018 г. от България са изнесени стоки на стойност 35 078.4 млн. лв., което е с 1.5% помалко в сравнение със същия период на 2017 година.
През август 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 4 613.0 млн. лв. и нараства с 0.6% спрямо същия месец на предходната
година.
През периода януари - август 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 40 993.4 млн. лв. или със 7.2% повече
спрямо същия период на 2017 година.
През август 2018 г. общият внос на стоки намалява с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 973.0
млн. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2018 г. и е на стойност
5 915.0 млн. лева.
През август 2018 г. общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 360.0 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото
също е отрицателно и е в размер на 46.3 млн. лева.
През периода януари - юли 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.8% спрямо същия период на 2017
г. и е в размер на 21 610.4 млн. лв.
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия.
С 11.8% нараства износът на стоки от ЕС през юли 2018 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3
505.9 млн. лева.
За периода януари -юли 2018 г. България отбелязва най-голям ръст при износ на стоки за ЕС в секторите "Храни и живи
животни" (31.2%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) (26.8%).
Спад се наблюдава само в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (7.8%).
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юли 2018 г. се увеличава с 11.0% спрямо същия период на 2017 г.
и е на стойност 23 398.5 млн. лв.
Най-много стоки са внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.
През юли 2018 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, нараства с 18.7% спрямо същия месец на
предходната година и е в размер на 3 572.2 млн. лева.
При вноса на стоки от ЕС за периода януари - юли 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. най-голямо процентно
увеличение е отчетено в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (38.4%).
Намаление се наблюдава само в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (9.7%).
Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - юли 2018 г. е отрицателно.
Дарик
√ Изложение "Младежко техническо творчество" събира таланти в Горна Оряховица
За трета поредна година млади технически гении от цялата страна се събират в Горна Оряховица за конкурса изложение
„Младежко техническо творчество”. В Организационния комитет на събитието влизат Община Горна Оряховица, Ротари
клуб, НТС - Велико Търново и Фондация „Милен Григоров“.
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Близо 60 творчески колектива с над 300 участници от цяла България ще пристигнат в Горна Оряховица за изложението. В
дните от 11 до 13 октомври те ще демонстрират свои разработки и иновации в Спортна зала „Никола Петров”.
Целта на инициативата е да се даде възможност за популяризиране и изява на творческите търсения, иновации и добри
практики в областта на техниката, разработени от младите хора в България, с цел да се засили връзката професионално
образование-бизнес. Информация за предстоящото младежко техническо изложение бе оповестена на пресконференция,
на която присъстваха представители на организационния комитет - кметът на Общината инж. Добромир Добрев, инж.
Владимир Григоров и Десислава Коцева.
Официалното откриване на изложението е насрочено за 11.30 ч. на 11 октомври в Спортна зала „Никола Петров“. В
програмата на тридневното събитие ще има много демонстрации на техническите екипи от 29 професионални гимназии,
Техническите университети в Габрово, Русе и София, Химикотехнологичен и металургичен университет-София и БАН.
Очакват се гости от Министерството на образованието и науката, Федерацията на научно-техническите съюзи, Асоциацията
на индустриалния капитал в България, управители на фирми. Очаква се да присъства и евродепутатът Ева Майдел
Техническите вузове ще се представят с по 3 до 4 екипа. Свои разработки ще покажат и екипи от професионални гимназии
от Шумен, София, Бяла, Пловдив и др. В изложението ще се включат фирми, които ще представят разработки за
оптимизиране на образователния процес с технически средства, както за най-малките, така и за учениците от 5-ти до 7-ми
клас. По време на Изложението с такива средства ще се извърши обучение от учители на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“.
Фирма „Техномеджик“ ще демонстрира атрактивни технически устройства, разясняващи физическите закони.
Посетителите ще видят изпълнителни устройства управлявани по интернет, дронове, 3Д принтери, роботи, роботизирани
ръце, хуманоиден робот, електрически коли и други.
На 12-ти октомври от 10:00ч. в пресклуба на спортната зала, проф. д-р Георги Попов, ще изнесе лекция на тема Индустрия
4.0 и изкуственият интелект. За всички посетители, ще бъде експонирана ретро линия от преди 50-70 години.
Най-добре представилите се отбори отново ще бъдат наградени за своите разработки. Наградите са атрактивни и ще са в
полза на бъдещата работа на младите хора. Разбира се ще има и финансови стимули, уточниха организаторите.
Изложението ще бъде закрито на 13 октомври.
Програма:
11 октомври - Откриване на Конкурс-изложение „Младежко техническо творчество“
11.30 ч. - 17.00 ч., в Спортна зала „Никола Петров“;
13 октомври
10.30 ч. -17.00 ч. Конкурс-изложение на Младежко техническо творчество
10.30 ч. Спортна зала „Никола Петров“ (зала за пресконференции) - Провеждане на научно-техническа конференция
17.30 ч.Спортна зала „Никола Петров“ - Награждаване на участниците в конкурса
19.00 ч. Зала 1 на Общината - Концерт с участието на читалищни колективи;
14 октомври
10.00 ч. Спортна зала №2 (зала по акробатика) - Състезание с роботи
16.00 ч. Спортна зала „Никола Петров“ - Закриване на изложението.
Informo.bg
√ Здравната комисия ще обсъди двата модела за бъдещо развитие на здравеопазването
Парламентарната комисия по здравеопазване ще обсъди концепцията за развитие на здравното осигуряване и за секторни
реформи в системата на здравния министър Кирил Ананиев. Това се посочва в дневния ред на заседанието на комисията.
На 29 юни депутатите му възложиха до 30 септември да представи концепцията си за здравното осигуряване и за реформи.
Министерството на здравеопазването предлага два алтернативни модела за бъдещо развитие на сектора.
При първия модел НЗОК ще финансира лечение на пациентите до 700 лева, а всичко над тази сума ще се поема от
застрахователни фондове. Предлага се въвеждане на задължителна месечна здравна застраховка от 12 лева, която също
ще се разпределя на социален принцип като 8-процентната вноска. НЗОК ще покрива 85% от тази стойност, а останалите
15% пациентите ще плащат кеш или чрез допълнително доброволно застраховане. Другият модел предвижда
демонополизация на НЗОК. Промяната ще въведе заместващо осигуряване, не в един национален фонд, а там, където
избере пациентът. При евентуален фалит на избрания застраховател НЗОК ще поема разходите за осигуряване на
пациентите.
В.Монитор
√ Данъчната декларацията от 2020 г. попълнена автоматично
Ръчно добавяме само други данните за отстъпки по застраховки и дарения
За доходите ни получени от работодателите ни през 2019 г., от началото на на следващата година ще отваряме през нета
попълнена данъчна декларация с данните. Работодателите ще имат задължението да изпратят информацията в НАП, а в
историята отиват хартиените служебни бележки, издавани на лицата за изплатените им през годината доходи и удържания
данък. Това предвиждат промените в данъчното законодателство, одобрени от правителството на последното му
заседание в сряда, които ще бъдат предложени за одобрение от парламента.
Целта на промяната е автоматичното зареждане на цялата информация в образците на годишните данъчни декларации на
лицата. Със законопроекта се предлага преминаване изцяло към подаване по електронен път на справки и декларации от
самоосигуряващите се лица.
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От НАП уточниха за „Монитор“, че ръчно в данъчната декларация ще се попълва останалата информация, касаеща други
доходи, а също така и данните за направени застраховки, дарения и други, за които може да се ползват данъчни отстъпки.
В проектозакона, приет вчера от кабинета, се предлага още преминаване към облагане с окончателен данък, вместо с
данък върху годишната данъчна основа на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и
конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, както и увеличение на стойността на необлагаемите
награди и предметни печалби на до 100 лв.
В Закона за местните данъци и такси данъкът върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 г. да се определя по формула, която включва два компонента:
имуществен и екологичен, предлага още кабинетът. Освен това при реализиране на сделка или действие за придобиване
на моторно превозно средство нотариусите ще извършват проверка за наличие или липса на задължения за данък върху
него чрез автоматизиран обмен на данни със системата, поддържана от министерството на финансите, при
посредничеството на МВР. В 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим
имот или МПС нотариусите ще уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот
или моторното превозно средство, както и ще предоставят информация за размера на заплатения данък и за основата,
върху която е определен.
БНР
√ Енергийната ни система е готова за зимата
Енергийната ни система е готова за зимата, увери в интервю за „Хоризонт“ изпълнителният директор на
Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев.
Въпреки че компанията е изпълнила едва наполовина ремонтната си програма, това няма да се отрази на сигурността на
снабдяването, заяви Цачев:
„Няма обекти, чиито ремонти да продължават и да бъдат от съществено значение за системата. С колегите от Централно
диспечерско управление сме направили сме направили разчет – кои обекти можем да си позволим през есента да
продължи ремонтът им“.
Ангелин Цачев каза още, че се обмисля да бъдат променени критериите за избор на централите от студения резерв.
Въпреки това обаче и тази година при недостиг на ток ще се разчита на същите централи, които бяха студен резерв и преди
близо две години, когато по-голямата част от тях не можаха за заработят и системата беше подложена на риск.
Единствената разлика е, че вместо ТЕЦ Марица изток 2 като резерв ще бъде ТЕЦ Варна, каза Цачев:
„Пети и Шести блок на ТЕЦ Варна се представиха отлично в проведените 72-часови проби. Нямаме забележки. През тази
година сме дали възможност на централите – всеки месец да доказват своята възможност за работа. Това за нас е
предпоставка, че в централите се извършват необходимите дейности и при евентуално активиране ще могат да
удовлетворят изискванията на сключените договори“.
√ Икономисти: Няма пари в държавния бюджет, които да се харчат без санкцията на НС
Няма пари, които да се харчат без санкцията на Народното събрание /НС/. Това каза икономистът Емил Хърсев в интервю
за предаването „Нещо повече“ по повод идеята на президента Румен Радев за бюджетния излишък.
„Тази бюджетна мобилност е в рамките на около 10%, има изрична процедура как се прехвърлят пари от едно перо в друго,
тя е изключително прозрачна, прави се с решение на правителството. Няма държава по света, която да няма тази бюджетна
мобилност“, обясни още той.
Растежът на доходите ще продължи, смята Емил Хърсев:
„Растежът на доходите ще продължи изпреварващо спрямо растежа и на БВП. Така или иначе, ние се конкурираме на
единния европейски пазар на труда, което ще доведе до преструктуриране на икономиката, ще изчезнат всички
производства – ишлеме, шиене срещу жълти стотинки – те няма да издържат на конкуренцията. Поради по-бързия растеж
в България фирмите демонстрират по-високо самочувствие и по-добра конкурентоспособност.“
Икономистът Георги Ангелов уточни, че по закон преизпълнението на приходите спрямо заложеното в бюджета не може
да се харчи:
„Може да се похарчи само това, което е в рамките на бюджетния лимит, т.е. голямата част от това преизпълнение, наистина
данъчните приходи вървят двойно по-бързо от планираните, наистина събираемостта расте, икономиката се движи добре,
но тези пари по закон не могат да се харчат – те остават за покриване на бюджетния дефицит, който е планиран и е около
1,1, млрд. лева. Така че тази година няма да има дефицит".
Има много разходи в бюджета, които са планирани, но в момента вървят проектите и затова обикновено плащанията са в
края на годината, тъй като първо трябва да мине обществената поръчка, после трябва да се сключи договор, после трябва
да се изпълни съответния капиталов разход и едва в края на годината се плаща. Затова обикновено в първите месеци на
годината се трупа един излишък, който обаче е за проектите. Има наистина една малка част, които са проекти, които няма
да могат да се изпълнят в съответната година.
Ангелов посочи още, че и в България, и в Европа заплатите растат по-бързо от инфлацията:
„В целия регион се наблюдава по-бърз растеж на заплатите, отколкото на инфлацията заради това, че има дефицит на
пазара на труда, т.е. работодателите са принудени да вдигат заплатите, защото това е единственият начин да задържат
своите служители и да привличат нови хора. Сега сме в благоприятна ситуация за работниците.“
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√ Техническа грешка създаде проблеми в търговията на Българската независима енергийна борса
Техническа грешка в оферта на борсов участник е довела до това в някои моменти днес токът да се предлага на цена до
5000 лв. за мегаватчас, което са нереалистични стойности на пазара "Ден напред". Това съобщиха от Българската
независима енергийна борса.
За "Хоризонт" директорът на Борсата Константин Константинов съобщи, че са били уведомени официално от търговския
участник. Тъй като въпросната оферта създава риск и е проблем за успешната търговия на пазара, борсата е започнала
процедура за повторно изчисление на резултатите от тръжната сесия. Ако преизчисляването бъде неуспешно, тогава
тръжната сесия ще бъде анулирана.
√ Любомир Дацов: Необосновано е повишаване на данъците, за да се покрият непрецизирани разходи
Данъците от години се покачват, но от икономическа гледна точка повечето от тези вдигания почти нямат икономическо
обяснение и ако например екологичният елемент при вдигането на данъка донякъде е разбираемо, другите неща могат
да бъдат обяснени единствено от една гледна точка - в момента се намираме на върха на икономическия цикъл, рано или
късно ще започнат да се появяват негативни ефекти върху икономическия растеж, така че правителството би могло и би
искало да си осигури буфери. Такова нещо би било разбираемо, ако допълнителните приходи от тези данъчни изменения
бъдат спестени, а не бъдат включени и похарчени в бюджета за следващата година и по-нататък. Това каза за предаването
„12+3“ по „Хоризонт“ финансистът Любомир Дацов по повод данъчните промени от догодина:
„Да бъдат отново повишени данъците, за да бъдат похарчени за разходи, които всички сме единодушни, че в момента се
нуждаят от много голямо прецизиране и по-голяма ефективност, на мен също ми се струва необосновано“.
Според финансиста бюджетът трябва да се планира и да се изпълнява на превишение, не по-малко от 1% от БВП:
„Съществуват много луфтове и структурни предизвикателства в самия бюджет, защото, когато повечето оценки са около
2020 - 2021 година - се забави икономиката, тогава приходите в бюджета ще спаднат, което ще е нормално поради
понижаване на икономическата активност, а разходите няма как да бъдат свити, тъй като много от разходите в българския
бюджет поради спецификата на законодателството така са направени, че нямат никаква гъвкавост - не могат да бъдат
намалени, без това да даде осезаем негативен ефект върху получателите и ползвателите на тези бюджетни средства“.
Бюджетът има нужда от повече реформи и по-голямо преструктуриране, за да бъдат изградени буфери, сподели
финансистът според когото „имаме макроикономическа политика на ръба на правилността“:
„Една от предложените промени, съгласувана със синдикатите, а не с работодателите, е всъщност вдигането на тавана на
дохода за социално осигуряване. Няма логика едно такова вдигане, защото между 2500 и 3000 лева са
висококвалифицираните работници в България и част от добре платените, но не чак толкова високо квалифицирани средната класа в България. И ти я удряш с едни допълнителни проценти, отнемаш ги в момент, в който би трябвало точно
обратното - да се опитваш да я стимулираш, за да я създаваш“.
България се различава от останалите страни именно с ниското облагане на подоходните данъци, обясни експертът.
Причината е, че висок процент от хората разполагат със собствено жилище:
„От гледна точка на данъчна структура и правилност на решението да се вдигне подоходен данък, аз лично смятам като
специалист, че това е добро решение. Въпросът е какво правиш по-нататък, как харчиш парите:
„В България, поне по всички изследвания и сравнителни анализи, които се правят, данъчната система е една от найдобрите в Европа. Тя е насочена към това, което трябва да се случва - да кажем растеж и заетост. Едновременно с това,
заедно с Чехия, имаме най-голямата данъчна тежест върху малкия и средния бизнес и то не заради данъците, а заради
администрирането на системата – заявленията, които трябва да се подават, и времето, което всеки един, който се занимава
с икономическа дейност, отделя. Ако нещо трябва да се оптимизира и да се хвърлят повече усилия не е върху това, което
в момента се прави, а трябва да се види всъщност какво се случва с оптимизацията на работа на самата система“.
Процесът не може да стане бързо и в страни с последователна политика става за между 4 и 7 години, смята Дацов.
√ Германското правителство намали рязко прогнозите си за икономическия растеж през 2018 и 2019 година
Германското правителство намали рязко своите прогнози за представянето на водещата европейска икономика през тази
и през следващата година, съобщава Ройтерс, цитирайки официален, но все още непубликуван документ на властта в
Берлин.
Канцлерът Ангела Меркел и нейният коалиционен кабинет вече очакват БВП на Германия да нарасне през 2018-а година с
едва 1,8% при предишна прогноза, направена през април, за експанзия от 2,3 на сто.
Правителството намали и очакванията си за икономическия растеж през 2019-а година до 1,8% от 2,1%, като прогнозира
сдържана експанзия от 1,8% и през 2020-а година.
Според документа с който разполага Ройтерс, потребителската инфлация в Германия ще нарасне с 1,8% през тази година,
преди да се ускори до 2,0% през 2019-а година, което съвпада с предходните правителствени прогнози. За 2020-а година
се очаква индексът на потребителските цени (CPI) да нарасне с 1,9 на сто.
Трябва да се има предвид, че официалните осъвременени икономически прогнози на германското правителство ще бъдат
оповестени в четвъртък (11-и октомври).
Най-новите правителствени прогнози, с които разполага Ройтерс, съвпадат отчасти с информация на вестник
"Ханделсблат" от миналата седмица, според която властта в Берлин ще ревизира оценката си за растежа на БВП през 2018а година до 1,8% от 2,3% през април и за 2019-а година - до 2,0% от 2,1%.
През предходната седмица, петте водещи германски икономически института също понижиха своите прогнози за растежа
на водещата европейска икономика за тази и следващата година.
МВФ пък беше поредната важна институция, която също намали оценките си за представянето на германската икономика.
Според есенния доклад на Фонда - "Световни икономически перспективи", представен във вторник, БВП на Германия вече
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се очаква да нарасне през настоящата година с 1,9% вместо с 2,2% с оглед на спада на промишлените поръчки и на обемите
а търговия. МВФ вече очаква и по-слаб растеж от 1,9% на германската икономика за 2019-а година спрямо предходна
оценка за експанзия от 2,1 на сто.
Според същия официален документ с който разполага Ройтерс, правителството в Берлин очаква по-нататъшна ескалация
на глобалното търговско напрежение, която може да засегне тежко германския износ и именно това би представлявало
основен риск пред водещата европейска икономка.
Другите рискове пред които е изправена германската икономика, включват несигурността относно предстоящото излизане
на Великобритания от ЕС, както и рискът икономическите и финансови кризи в Турция и Аржентина да се разпространят и
към останалите развиващи се пазари, се посочва в официалния правителствен документ.
БГНЕС
√ България струва 54 млрд. долара и е на 70-то място сред 100-те най-скъпи нации в света
Зaпитвaли ли cтe ce ĸoлĸo cтpyвa eднa дъpжaвa? Ha тoзи въпpoc oтгoвop дaвaт oт Вrаnd Fіnаnсе. Te зa пopeднa гoдинa
пoдpeждaт в ĸлacaция дъpжaвитe ĸaтo тъpгoвcĸи мapĸи и пyблиĸyвaт cпиcъĸ нa тяxнaтa цeнa.
Според данните им България струва точно 54 млрд. долара. Тя се нарежда на 70-та позиция в класацията за 2018 г. от 100
държави, като се изкачва с 15% спрямо 2017 г., когато е била на 74 място и е струвала 47 млрд. долара. Тя е непосредствено
след Гватемала и Мароко. Според Brand Finance националната марка е най-важният актив на всяка държава в днешния
глобален свят. Тя насърчава инвестициите, добавя стойност към износа и привлича туристи.
Докладът показва и последствията от икономическите щети, които могат да бъдат причинени от глобални събития и лошо
управление на „националната марка“. Челното място в тазгодишната класация отново заема САЩ. Марката се оценява на
25,899 трилиона долара, като е увеличила стойността си с цели 23% в сравнение с миналата година.
Това показва, че американската икономика се разширява с бързи темпове и този растеж се очаква да продължи и през
следващите месеци, отбелязва Brand Finance. Наред с БВП, продажбите на потребителите, поръчките в строителството,
износа на автомобили и други показатели за растеж показват, че икономиката на САЩ е в истински „бум“. В допълнение
наложените от САЩ мита също създават по-благоприятна бизнес среда.
След нея се нарежда Китай с 12,779 трлн. долара и ръст с 25%. Тя е следвана от Германия, Великобритания, Япония,
Франция, Канада, Италия, Индия и Южна Корея. Русия се нарежда на 18 място с 830 млрд. долара., но без никакъв ръст в
проценти. Турция е на 34 място, като слиза с цели 10 места надолу, в сравнение с 2017 г. Тя се оценява на 382 млрд. долара
и отбелязва драстичен спад в проценти – 33% надолу. Гърция е на 59 място с 87 млрд. долара и 8% ръст. Голям е ръстът на
процентите при Словения – 29%, като страната се нарежда на 62 място. Хърватия е на 77 място с 24% ръст. Сърбия заема
80-то място със 17% ръст, а Македония за поредна година отсъства от класацията на Brand Finance за най-скъпите нации
като бранд в света
Economic.bg
√ Дори и със санкции, „Северен поток-2” ще се изгради
Това каза руският енергиен министър Александър Новак
Дори да бъдат наложени санкции, проектът „Северен поток-2” ще бъде изграден. Това заяви пред журналисти в Милано
енергиният министър на Русия Александър Новак, цитиран от ТАСС.
Той изрази надежда, че до санкции няма да се стигне. „Дори обаче това да стане, проектът ще бъде изпълнен”, изтъкна
Новак.
Полагането на тръбите вече започна и засега проектът върви по план. Междувременно обаче САЩ са против
строителството на „Северен поток-2” и опитват да го блокират. Според Новак причината са опитите да се увеличат
доставките на американски втечнен природен газ в Европа.
Миналата година в САЩ се прие закон, който отваря възможности за предпримането на едностранни ограничителни
мерки, включително и спрямо фирми, участващи в изпълнението на проекта „Северен поток-2”.
„Северен поток-2” се оценява на 9.5 млрд. евро. Тръбопроводът ще заобиколи транзитни държави като Украйна, Беларус
и Полша и други източноевропейски и балтийски страни, минавайки през изключителните икономически зони и
териториални води на пет държави - Русия, Финландия, Швеция, Дания и Германия.
По план той трябва да заработи до края на следващата 2019 г.
Оператор на проекта за строителството на газопровода е компанията Норд стрийм 2 (Nord Stream 2), чийто единствен
акционер е руският Газпром. Партньори са германските Унипер (Uniper) и Винтерсхал (Wintershall), австрийската О Ем Ви
(OMV), френската Анжи (Engie) и англо-холандската Шел (Shell), които ще финансират 50 процента от проекта.
Financebg.com
√ ЕК с мерки за защита на стоманата
Еврокомисията публикува комюнике, в което се посочва, че за да се избегне препродажбата на европейския пазар на
стоманени продукти на други държави, повлияни от тарифите на САЩ, ЕС предприема защитни мерки, които влизат в сила
от 19-ти юли т.г.ЕК с мерки за защита на стоманата.
Еврокомисията публикува комюнике, в което се посочва, че за да се избегне препродажбата на европейския пазар на
стоманени продукти на други държави, повлияни от тарифите на САЩ, ЕС предприема защитни мерки, които влизат в сила
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от 19-ти юли т.г. Традиционните вносни стоманени продукти обаче няма да се повлияят от новите мерки, пише още
Еврокомисията.
Защитните мерки обхващат 23 вида стоманени изделия, върху които ще бъдат наложени митнически квоти. Някои
развиващи се страни, които изнасят ограничени продукти за ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са изключени от тези
мерки, информира economynews.bg.
Цитирайки изявление на търговския комисар Сесилия Малмстрьом, в комюникето се отбелязва, че наложените от САЩ
допълнителни тарифи върху внасяните стоманени продукти водят до отклоняване на търговския обмен, което ще наруши
интересите на стоманените производители и работници в ЕС. Брюксел няма друг избор освен да предприеме временни
защитни мерки, се казва още в комюникето.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Власт и доверие – гост Цветан Цветанов;
За свободата и отговорността - каква е ролята на журналистите?
Русе след убийството: русенци искат осветление и камери - как отговаря общината?
Плочки, ремонти и още софийски въпроси- председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков;
Интернет настройки - има ли опасност да останем офлайн заради корекции на сигурността в мрежата?
БТВ, "Тази сутрин"
Директно от Русе: Какъв е отзвукът след задържането на Северин в Германия?
Ексклузивно: Бившият главен секретар на МВР Калин Георгиев за неразкритите знакови убийства, реформата в МВР и
разследването под обществен натиск
Колко са опасните асансьори у нас и защо все още няма регистър?
Колко струват на държавата обжалванията на екооценките? В студиото - икономистът Красен Станчев и
природозащитникът Андрей Ковачев
Защо вътрешната опозиция на БСП оспори визията на Корнелия Нинова? В студиото - Атанас Мерджанов
На живо: Пернишки баби срещу глутница кучета
Бардът на живота и любовта Михаил Белчев за своя голям концерт в НДК
Нова телевизия, „Здравей България"
След задържането на убиеца на Виктория Маринова репортерите на NOVA предават на живо от Германия и от мястото
на жестокото престъпление. Очаквайте и коментар на бившия следовател Людмил Рангелов.
След жестокото убийство: чужди дипломати на среща с премиера Борисов. Разговор с Ема Хопкинс, посланик на
Великобритания у нас.
Да имаш 17 диагнози и нито една да не е правилна. Разказваме историята на мъж с тежко заболяване, който се кани
да напусне страната.
Колко ще плащаме за старите си автомобили и може ли българинът да си позволи нова кола? Говори министърът на
околната среда и водите Нено Димов.
След двата смъртни случая през последните години, има ли опасни дървета в Борисовата градина? Проверява Румен
Бахов.
Фалшиви промоции при пазаруване в интернет. Колко пъти една стока може да поскъпне - от първия до последния
клик? Отговорите в "На твоя страна" с Георги Георгиев.
Наравно с мъжете: Как майка на четири деца стана един от най-търсените строители в България?
Защо гел за матраци беше имлантиран в дамски бюстове? На живо от Париж: 3000 българки ще получат обезщетение,
след като бяха измамени с фалшиви силиконови импланти.
√ Предстоящи събития в страната за 11 октомври
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 09.30 до 15.30 часа в заседателна зала 207 на БАН ще се проведе Полско-българска научна конференция
„Извоюваната независимост – полски и български перспективи“.
От 10.00 часа на територията на летище „София“ ще се проведе пълномащабно учение. В него ще участват външни
служби и институции. Учението няма да се отрази на ежедневната работа на летището и няма да наруши полетното
разписание.
От 10.00 часа в Национален пресклуб на БТА Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите
го заболявания /БАСОРД/ ще проведе Пресконференция по повод на Световния ден за борба със затлъстяването,
посветена на проблемите с детското затлъстяване.
От 10.30 часа в хотел „Сити София“ (ул. „Стара планина“ № 6) ще се проведе трета международна конференция:
„Разделното събиране на отпадъците за по-чист въздух“. Участие в събитието ще вземе зам.-кметът по околна среда
Йоана Христова
От 11.00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ професорът по теология Карл-Вилхелм Нибур от Университета
„Фридрих Шилер“ в Йена ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на СУ.
От 11.00 часа в Пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция за анонсиране на резултати от представително
проучване за грижата на българина за очите.
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От 14.00 часа в зала Мусала 2 на хотел „Хилтън“ Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) с подкрепата на Фондация Конрад Аденауер организира дискусия на тема „Българската и европейската гледна точка: Референдумът
в Македония“.
От 16.00 часа в Бизнес център „Витоша“ ще се проведе за семинар / дискусия на тема Междинни избори в САЩ - с
политолога доц.д-р Робърт Филипс.
От 16.00 часа в централната сграда на БАН ще бъде открита документална изложба, посветена на 100-годишнината от
рождението на акад. Любомир Желязков – химик-органик, основател и директор на Научноизследователския химикофармацевтичен институт /НИХФИ/.
От 19.00 часа в Централен Военен Клуб ще се проведат Първи годишни награди "Лекар на годината 2018" .
От 19.00 часа ще се проведе първото за тази есен издание на платформата за ново българско късометражно кино
„Контраплан” на „Червената къща“.
От 19.30 часа в зала 1 на НДК ще се състои спектакъла „Фалшив герой“.

***
Банско.
От 11.00 часа кметът на Община Банско Георги Икономов ще направи първа копка за изграждане на нова детска
градина в града.
***
Благоевград.
В 10.00 часа на сцена между Младежкия дом и Историческия музей ще бъде открит информационен ден за
представяне на добри практики по проект „Твоят час“.
***
Варна.
От 10.00 часа във военно формирование 26 800 ще бъде отбелязана 140 годишнина от създаването на свързочни
войски и органите за комуникационно и информационно осигуряване в Българската армия.
От 12.00 часа в Клиниката по психиатрия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна ще се проведе пресконференция за
възможностите на модерната персонализирана психиатрия в България по повод Деня на психичното здраве.
***
Велико Търново.
От 10.00 до 12.30 часа в конферентната зала на хотел „Премиер“ ще се проведе информационна среща – дебат на
тема „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“.***
Видин.
От 10.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет кметът на Община Видин Огнян Ценков ще открие изложбата
"Благодетелите на Видин, избрани за почетни граждани в периода 1886-1945 г.“, посветена на Деня на българската
община.
От 11.00 часа в ръководството на МБАЛ „Св.Петка” АД ще даде пресконференция във връзка с широко дискутираните
проблеми на хемодиализата в отделението по нефрология. Събитието ще се проведе в в кабинета на изпълнителния
директор на лечебното заведение.
***
Враца.
От 10.30 часа в Заседателната зала на Областна администрация – Враца, ет. 6, заместник областният управител
Мирослав Комитски ще председателства редовното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от
бедствия.
От 14.00 часа в хотел “Лева” Регионалното сдружение на малкия и среден бизнес - Враца започва обучителна
програма в Северозападна България, която да преведе на достъпен език пътя на предприемача от идеята – до
стартирането на малък бизнес.
***
Горна Оряховица.
От 11.30 часа в Спортна зала „Никола Петров” се открива изложение-конкурс „Младежко техническо творчество”.
***
Добрич.
От 18.30 часа в Драматичен театър „Йордан Йовков“ ще бъде представен Спектакълът „Преспанските камбани“.
***
Казанлък.
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР
Деница Николова ще посети Казанлък. В 12.30 часа тя ще открие обновената детска градина „Слънце“ . От 14.00 часа
в Конферентната зала на Културно-информационния център (ул. „Искра“ № 4), зам.-министър Деница Николова ще
открие информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез
финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
***
Кюстендил.
От 11.00 часа Младежка банка към Община Кюстендил ще даде пресконференция в клуба на БТА.
От 14.00 часа ще се проведе пресконференция на "Младежка банка" – Кюстендил.
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От 18.00 часа в общинско кино – Кюстендил ще бъдат прожектирани филмите «България влиза м Пълвата световна
война», «Разгромът на Сърбия» и «Помни войната».

***
Несебър.
От 14.30 часа в хотел „Сол Несебър Палас“ ще започне 11-ата Национална конференция по транспортна
инфраструктура с международно участие, организирана от Университета по архитектура, строителство и геодезия и
Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“. Председателят на Управителния съвет на Агенция ,,Пътна
инфраструктура“ инж. Светослав Глосов ще приветства участниците.
***
Пазарджик.
От 13.30 часа в Профилирана гимназия „Иван С. Аксаков“ ще гостува Нейно Превъзходителство Ема Хопкинс –
посланик на Обединеното кралство Великобритания в Република България.
***
Плевен.
В Медицинския университет се провежда 16-ото издание на Международната медицинска научна конференция за
студенти и млади лекари. Лекция на тема: „Травма при бременни и деца“ ще изнесе д-р Зул Мирза, Консултант по
спешна медицина в болница Челси и Уестминистер.
***
Пловдив.
В 17.00 часа в Дома на културата министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще бъде гост на концерт
по повод юбилея на Университета по хранителни технологии.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет в Пловдив.
От 10.00 часа в аула „проф. Милен Бешков“ Университетът по хранителни технологии събира учени от 16 държави за
юбилейната си научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии 2018“.
От 11.30 часа в Пресклуб на БТА-Пловдив ПП ДБГ ще проведе пресконференция във връзка с подготовката за изборите
за Европейски парламент.
Общинските съветници от ГЕРБ-Пловдив ще проведат приемни с граждани. Ясен Михайлов, от 17:30 до 19:00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Западен” на ул. „Царевец” № 9; Дамян Петров, от 17:30 до 19:00 часа в офиса на ГЕРБ в район
„Западен” на ул. „Царевец” № 9; 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.
В 14.00 часа в хотел „Алианс“ ще се проведе първата национална работна среща на представителите на комплексите
за социални услуги в страната. Срещата ще продължи и на 12 октомври.
***
Разград.
Народните представители от ПГ на „БСП за България” ще обсъдят „Визия за България” с граждани от област Разград.
В 17.30 часа в голямата зала на хотел „Централ” в Разград депутатите Петър Кънев, проф. Анелия Клисарова, проф.
Светла Бъчварова, Ирена Анастасова и Денчо Бояджиев ще се срещнат с граждани. В 14.30 часа в Клуба на пенсионера
в село Благоево Ирена Анастасова, Кольо Милев, Димитър Стоянов и Денчо Бояджиев ще се срещнат с граждани. В
град Разград Славчо Велков, Николай Цонков, Иван Ченчев и Георги Андреев ще се срещнат в 11.00 часа с офицери и
сержанти от запаса в Клуба на запасните офицери. В град Разград проф. Светла Бъчварова, Петър Кънев, Даниел
Йорданов и Стефан Бурджев ще се срещнат със земеделски производители в „Зала 23” на хотел „Централ” от 11.00
часа, а в 10.30 часа в Разград Денчо Бояджиев, Виолета Желева и Димитър Данчев ще се срещнат с членове на
пенсионерски клубове в ученическия стол. В град Исперих депутатите Дора Янкова, Александър Симов и Николай
Цонков ще се срещнат с хората в Конферентната зала на Община Исперих в 17.30 часа. В село Кара Михал депутатите
Валентина Найденова, Иван Иванов и Радослав Стойчев ще се срещнат с хората в местното читалище. В град Кубрат
депутатите от левицата Филип Попов, Иван Димов Иванов, Стоян Мирчев и Веска Ненчева ще се срещнат в 17.00 часа
с граждани в клуба на БСП. В същия час в град Цар Калоян народните представители от ПГ на „БСП за България”
Димитър Данчев, Даниел Йорданов и Виолета Желева ще се срещнат с граждани в салона на читалището.
***
Русе.
Народните представители от ПГ на „БСП за България” ще обсъдят „Визия за България” с граждани от област Русе. В
16.30 часа в град Бяла народните представители Антон Кутев, Валентин Ламбев, Димитър Георгиев и Нона Йотова ще
се срещнат с граждани в залата на читалище „Трудолюбие". От 17.15 часа в град Борово депутатите Христо Проданов,
Георги Гьоков, Донка Симеонова и Манол Генов ще се срещнат с хората от града в партийния клуб на ул. „Климент
Охридски" 1. В град Русе в 18.00 часа зам.-председателят на ПГ на „БСП за България” Крум Зарков и депутатите Жельо
Бойчев, Пенчо Милков и Георги Стоилов ще проведат общоградска среща в „Пленарна зала” на Община Русе на пл.
„Свобода". В 18.30 часа в село Ценово зам.-председателят на групата на левицата в парламента Весела Лечева и
депутатите Милко Недялков, Кристина Сидорова и Лало Кирилов ще се срещнат с граждани в сградата на общината.
***
Смолян.
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От 10.30 часа в офиса на Областен информационен център – Смолян ще се проведе среща, на която ще се представи
Националната кампания на мрежа на Областни информационни центрове в страната, както и актуални процедури за
кандидатстване, финансирани със средства от Европейския съюз.
От 16.00 часа в залата на РИОСВ-Смолян ще се проведе семинар на тема: „Популяризиране на Националната програма
за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за подобряване
на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните
заболявания.”

***
Стара Загора.
От 10.00 часа в зала 3 на Тракийски университет ще проведе граждански дебат на тема „Бъдеще на кохезионната
политика на ЕС“.
От 15.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще се проведе пресконференция във връзка с обща
инициатива на мрежата от Областни информационни центрове под надслов „Бъдеще на кохезионната политика на
Европейския съюз“.
От 19.00 часа в Драматичен театър ще бъде представена постановката „Паника в хотела“.
***
Шумен.
От 11.00 часа кметът Любомир Христов ще се срещне с участниците в журито на Международния конкурс за камерно
пеене „Панчо Владигеров“. От 11.30 часа в зала 203 на общината председателят Александрина Милчева и членовете
на журито ще дадат пресконференция за медиите.
От 16.00 часа в зала 203 на общината, кметът Любомир Христов ще се срещне с гости от Одрин. В групата са включени
журналисти от Турция, а посещението е част от проект, който се реализира между Областната управа в Одрин и
нашето Генерално консулство в града.
Profit.bg
√ Шест причини за срива на Уолстрийт
Позитивният тренд на американските капиталови пазари бе прекъснат със срива на борсовите индекси в сряда. Dow Jones
Industrial Average и S&P 500 регистрираха понижения от по над 3%, а Nasdaq Composite се срина с цели 4 на сто.
Това бе най-негативната сесия за технологичния бенчмарк от референдума за Brexit през юни 2016 г., когато британците
гласуваха за излизане от Европейския съюз, пише Marketwatch.
Вчерашната динамика на американските пазари не беше чак толкова драматична, колкото тази след британското
допитване, но сложи край на една много дълга позитивна тенденция, поддържана от силния ръст на американската
икономика, подобряването на финансовите резултати на компаниите и данъчните облекчения.
Големият въпрос е какво следва от тук нататък и защо се стигна до масовите разпродажби в сряда? От Marketwatch
изтъкват шест основни причини за това:
1. Повишаването на лихвените проценти
Рязкото нарастване на облигационните доходности засили опасенията, че американските компании ще започнат да
печелят по-малко заради по-високата цена на финансирането и повишението на разходите за заплати.
Доходността по 10-годишните американски държавни облигации, които се използват като бенчмарк при определяне на
лихвите по най-различни видове дълг - от ипотечните заеми до лизинговите схеми за автомобили, достигнаха 7-годишен
връх от 3.16 на сто.
"Инвеститорите най-сетне осъзнаха, че се намират в среда на повишаващи се лихвени проценти. Имайки предвид
рекордните равнища на индексите, пазарните участници просто си търсеха повод за разпродажба. Обикновено ръстът на
лихвите е сигнал за затягане на условията на финансовите пазари и капиталовите пазари проста реагираха на този сигнал",
смята Чарли Рипли от Allianz Investment Management.
2. Сривът на технологичните компании
Повишаващата се цена на финансовия ресурс ще се отрази най-тежко на компаниите с огромна пазарна капитализация,
като тези от групата FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet). В сряда книжата на Amazon загубиха над 6% от стойността
си, с което маркираха най-силния си дневен спад от февруари 2016 г. насам и изтриха печалбата за последните три месеца.
Капитализацията на Netflix се понижи с цели 8.4%.
Дори и след вчерашните разпродажби обаче, книжата на Amazon и Netflix отчитат повишения съответно от 50% и 70% от
началото на годината.
Според експертите, цитирани от Mrketwatch, много инвеститори просто са решили да приберат печалбите си от тези
позиции и да ги преместят другаде.
3. Октомврийската волатилност
За първите осем дни на октомври Nasdaq се понижи с близо 8%, което е най-лошият старт на тримесечие от началото на
2016 г. и най-слабото начало за последното тримесечие на годината от 2008 г. насам.
Донякъде обяснението може да се потърси и в сезонните фактори, тъй като месец октомври исторически е един от найнегативните за капиталовите пазари, припомня още изданието.
4. Пробив на важни технически нива
От гледна точка на техническия анализ, американските борсови индекси преминаха няколко важни психологически
бариери. S&P 500, например, прекъсна серията от 74 търговски сесии, в които не беше регистрирал промяна от над 1%.
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Освен това той се понижи под т. нар. 50-дневна "плъзгаща средна". Тя измерва средните стойности на индекса за
последните 50 търговски сесии.
В момента индикаторът се намира малко над 200-дневната си плъзгаща средна. Технологичният Nasdaq Composite обаче
затвори под средната си стойност за последните 200 дни в сряда.
Техническите анализатори използват тези линии за определяне на ключовите нива на подкрепа и съпротива на пазара.
Евентуален пробив в низходяща посока е сигнал за това, че оптимизмът на пазарните участници може би вече е в
историята.
5. Секторната ротация
Някои анализатори считат, че инвеститорите просто променят стратегията и предпочитанията си от бързорастящите
компании към т. нар. value stocks - акциите, които се търгуват под фундаменталните си показатели. Историята показва, че
те винаги са били подценявани в последните етапи на икономическия цикъл, непосредствено преди настъпването на
рецесията.
"Няма как един сектор, който е силно чувствителен към лихвените равнища, какъвто е технологичният, да се представя подобре от останалите, точно когато лихвите започват да се повишават.
В момента стойността е по-ценна от растежа и инвеститорите панически разпродават печелившите си позиции. Не можеш
да се радваш на 60% годишна доходност при Netflix, без да очакваш периодични седмични спадове от по 10-15%", казва
Майкъл Антонели от R.W. Baird & Co.
В сряда индексът Russell 1000 Growth, който включва компаниите с най-силен ръст на приходите и печалбата, се понижи с
над 4%, докато Russell 1000 Value (включващ компании с висока нетна стойност) падна с 2.5 на сто. Тоест спадът при
компаниите, базирани на растежа, е доста по-силен.
6. Сгреши ли Федералният резерв?
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини директно централните банкери за пазарните сътресения. "Мисля, че Фед прави
сериозна грешка със затягането на монетарната политика. Според мен, Фед се побърка", заяви Тръмп в сряда.
Той отдавна критикува усилията на централната банка да нормализира лихвените проценти, връщайки ги към нивата от
преди кризата.
Според Федералния резерв обаче, това е необходимо, за да се предоврати прегряването на американската икономика.
Преди броени дни председателят на Федералния резерв на Далас Робърт Каплан заяви, че основният лихвен процент в
САЩ трябва да бъде повишен поне още три пъти, преди централните банкери да вземат решение дали да продължат със
затягането на монетарната политика.
Време ли е за паника?
Повечето пазарни участници считат, че все още е твърде рано за панически действия, но все пак призовават към
предпазливост.
"Според мен разпродажбите ще са подобни на тези, които видяхме в началото на годината и в крайна сметка ще се окажат
добра възможност за покупки от гледна точка на инвеститорите с по-дълъг времеви хоризонт", смята Крис Закарели от
Independent Advisor Alliance.
Подобно е и мнението на Майкъл Антонели, според когото корекцията едва ли ще продължи твърде дълго. По думите му
спадът в цените е подходящ момент за съставяне на списък от акции, които "винаги сте искали да си купите по-рано".
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