Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Нова ТВ
√ „Глад” за работници: Кои са най-търсените професии у нас?
„Глад” за работници. Най-голям недостиг има в машиностроенето, електротехниката, транспорта и медицината. Данните
са на Асоциацията на индустриалния капитал, която в петък ще обяви резултатите от проучването си, което цели да
установи как тези професии могат да станат по-привлекателни за младите.
"Всъщност, има недостиг на специалисти в почти всички сектори у нас", коментира за "Здравей, България" Васил Велев,
председател на асоциацията.
Кои са най-търсените професии и защо няма желаещи за тях? Отговорите гледайте във видеото.
Novini.bg
√ Васил Велев: Заплатите растат по-бързо от поскъпването на живота
С някакъв странен нихилизъм обясняваме, че в България няма индустрия, а това изобщо не е вярно. Това каза в сутрешния
блок на Нова телевизия председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил
Велев.
България е сравнително развита индустриална страна. Първото перо в износа ни е машиностроенето. Освен това този дял
в износа расте най-бързо. Много от кадрите в този сектор обаче са в пенсионна и предпенсионна възраст, заяви Велев.
По думите му у нас има липса на ранна кариерна ориентация.
В автомобилостроенето ни трябват 45 000 работници и специалисти. Там възнагражденията са далеч над средните. В ръст
този сектор е съпоставим с айти сектора, който е нарицателен за успех у нас, посочи Васил Велев.
Това е и причината за отлив на инвестициите – защото няма кой да работи, добави той.
При нас производителността все още е най-ниска в Европейския съюз, но има бързо догонване. Заплатите растат – с 8,7%
са нараснали разходите за труд. А цената на живота е нараснала с 2,5%, каза още председателят на Управителния съвет на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
В. Стандарт
√ АИКБ: Гражданите ще плащат по-високи местни данъци след законодателните промени догодина
Гражданите ще плащат по-високи местни данъци след промените в данъчното законодателство догодина, обясни в
интервю за БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Възможността за данъчно
облекчение само за едно основно жилище ще прекрати много некоректни практики, но ще натовари с допълнителни
данъци собствениците на повече от един имот, обясни Велев. За автомобилите има промяна във формулата на
изчисляване на налога, но отново не се прилага принципът "замърсителят плаща".
"Това, което остава за нас необяснимо, е, защо продължават старите автомобили да имат по-ниски данъци – два пъти пониски данъци – от новите автомобили при същите условия", каза председателят на АИКБ.
Велев обяви, че ръководството на бюджетната комисия в парламента – т.е. депутати от ГЕРБ, защитават лобистки текстове
за одиторите, които натоварват прекомерно малкия бизнес, на който се предлагат услуги, от които бизнесът няма нужда:
"Паразитират! Като кърлежи са се впили в малкия бизнес и смучат от него. Това беше вкарано между две четения от лобито
на одит и вече втора година не се поправя тази въпиеща несправедливост".
Тъй като управляващите са отказали да въведат предложенията за промени, направени от бизнеса, пакетът с данъчни
закони не е подкрепен на експертно ниво и ще бъде разглеждан обстойно в Националния съвет за тристранно
сътрудничество.
INews.bg
√ АИКБ: По-високи местни данъци след законодателните промени
То ще облекчи собствениците на един дом, но ще натовари имащите повече жилища, съобщи Васил Велев
Гражданите ще плащат по-високи местни данъци след промените в данъчното законодателство догодина, обясни пред
БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Възможността за данъчно облекчение само за
едно основно жилище ще прекрати много некоретни практики, но ще натовари с допълнителни данъци собствениците на
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повече от един имот, обясни Велев. За автомобилите има промяна във формулата на изчисляване на налога, но отново не
се прилага принципът "замърсителят плаща".
"Това, което остава за нас необяснимо, е, защо продължават старите автомобили да имат по-ниски данъци - два пъти пониски данъци - от новите автомобили при същите условия.
Велев обяви, че ръководството на бюджетната комисия в парламента - т.е. депутати от ГЕРБ, защитават лобистки текстове
за одиторите, които натоварват прекомерно малкия бизнес, на който се предлагат услуги, от които бизнесът няма нужда:
"Паразитират! Като кърлежи са се впили в малкия бизнес и смучат от него. Това беше вкарано между две четения от лобито
на одит и вече втора година не се поправя тази въпиюща несправедливост".
Тъй като управляващите са отказали да въведат предложенията за промени, направени от бизнеса, пакетът с данъчни
закони не е подкрепен на експертно ниво и ще бъде разглеждан обстойно в Националния съвет за тристранно
сътрудничество.
В. Банкерь
√ Васил Велев: Гражданите ще плащат по-високи местни данъци след законодателните промени догодина
Гражданите ще плащат по-високи местни данъци след промените в данъчното законодателство догодина, обясни в
предаването "Преди всички" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Възможността за
данъчно облекчение само за едно основно жилище ще прекрати много некоретни практики, но ще натовари с
допълнителни данъци собствениците на повече от един имот, обясни Велев. За автомобилите има промяна във формулата
на изчисляване на налога, но отново не се прилага принципът "замърсителят плаща". "Това, което остава за нас
необяснимо, е, защо продължават старите автомобили да имат по-ниски данъци – два пъти по-ниски данъци – от новите
автомобили при същите условия.
Велев обяви, че ръководството на бюджетната комисия в парламента – т.е. депутати от ГЕРБ, защитават лобистки текстове
за одиторите, които натоварват прекомерно малкия бизнес, на който се предлагат услуги, от които бизнесът няма нужда:
"Паразитират! Като кърлежи са се впили в малкия бизнес и смучат от него. Това беше вкарано между две четения от лобито
на одит и вече втора година не се поправя тази въпиюща несправедливост".
Тъй като управляващите са отказали да въведат предложенията за промени, направени от бизнеса, пакетът с данъчни
закони не е подкрепен на експертно ниво и ще бъде разглеждан обстойно в Националния съвет за тристранно
сътрудничество.
В. Дума
√ Бизнесът: ГЕРБ защитава лобистки текстове в законите
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обяви пред БНР вчера, че ръководството
на бюджетната комисия в парламента, т.е. депутати от ГЕРБ, защитават лобистки текстове в промените на данъчните
закони. Става дума за одиторите, които натоварват прекомерно малкия бизнес, на който се предлагат услуги, от които
бизнесът няма нужда: "Паразитират! Като кърлежи са се впили в малкия бизнес и смучат от него. Това беше вкарано между
две четения от лобито на одит и вече втора година не се поправя тази въпиюща несправедливост, коментира Велев. Тъй
като управляващите са отказали да въведат предложенията за промени, направени от бизнеса, пакетът с данъчни закони
не е подкрепен на експертно ниво и ще бъде разглеждан обстойно в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Гражданите ще плащат по-високи местни данъци след промените в данъчното законодателство догодина, обясни Велев.
Според него възможността за данъчно облекчение само за едно основно жилище ще прекрати много некоретни практики,
но ще натовари с допълнителни данъци собствениците на повече от един имот.
АИКБ
√ КАУЗА ЗА ВСИЧКИ: ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ У НАС
PwC България има удоволствието да Ви покани на благотворителния аукцион „Подай ръка“ на 9 октомври, от 19.00 ч. в
Grand Hotel Sofia.
По време на събитието ще бъдат представени 28 уникални картини, събрали очертанията на дланите на някои от найизвестните и успешни българи – спортисти, артисти, общественици, лекари, бизнесмени и др. Лили Иванова, Президентът
Румен Радев, Христо Стоичков, Стефка Костадинова, Васко Василев, група Сигнал, Симеон Сакскобургготски, Георги
Мамалев и Стоянка Мутафова са само част от популярните личности, които „подадоха ръка“ на каузата по-добро бъдеще
на студентите у нас и чиито картини ще могат да бъдат закупени на 9 октомври в София.
Всички средства от търга „Подай ръка “ще бъдат дарени в подкрепа на български студенти, мотивирани да успеят в родната
си страна.
Официалният каталог за аукциона „Подай ръка“ и всички картини може да разгледате тук.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Аврамова: Тол таксите ще са със социално поносима цена
Системата ще генерира значителен ресурс, който ще отива за подобряване на пътната инфраструктура, каза
регионалният министър
Тарифирането на тол таксите ще бъде изчислено така, че да бъде разходооправдано и социално приемливо. Това
коментира днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при откриването на работна
среща за управлението и оперирането на тол системите в Европа, цитирана от пресцентъра на регионалното министерство.
В организирания от Агенция "Пътна инфраструктура" и Световната банка форум участват представители на Европейската
комисия, изпълнителят на договора за въвеждането на тол системата у нас - "Капш трафик солюшънс", пътни експерти от
Словения, Гърция, Словакия, Унгария и Белгия.
Като голямо предизвикателство министърът посочи определянето на таксите и обхвата на пътищата. Аврамова ще изисква
тарифирането да бъде изчислено така, че да бъде разходооправдано и социално приемливо за тежкотоварния трафик в
страната, да позволи България максимално да се възползва от географското си положение и да реализира максимален
приход от транзитния трафик.
Според Петя Аврамова въвеждането на напълно нова система за таксуване по пътищата, свързана с използването на
модерна технология, е голямо предизвикателство.
Очакваме тол системата да помогне за реализацията на нашия топ приоритет - подобряването на пътната безопасност. Тя
трябва да осигури достатъчно средства, за да се подмени изцяло подходът в пътната поддръжка - от кърпеж на дупки към
рехабилитация на компрометираните участъци. От нея ще се генерира значителен ресурс, който в последствие ще се влага
устойчиво за подобряване на пътната инфраструктура в България, посочи министърът.
От 1 януари 2019 г. предстои като първи етап да се въведе електронна винетка и по този начин на всички шофьори да бъде
предоставен удобен вариант за купуването й, без лепене на стикери по стъклата. Електронните винетки ще са на същите
цени като хартиените стикери, като ще бъде въведена и уикенд винетка за хората, които рядко използват републиканската
пътна мрежа.
Тол таксуването за тежкотоварните автомобили над 3,5 т трябва да стартира от 16 август следващата година.
На обществено обсъждане ще бъдат подложени тарифи, обхват на пътищата и специфични технически изисквания за
тежкотоварните автомобили. Така ще може първо да се постигне максимално съгласие на всички заинтересовани страни
и новостите ще бъдат предвидени навреме в дейността на съответните шофьори и фирми, смята новият регионален
министър.
Към АПИ ще бъде създадено Национално Тол управление, което ще се занимава изцяло с всекидневната оперативна
дейност. В него ще работят 921 души. Те ще са с две основни роли. Около 240 ще се занимават с осигуряване на
оперативните високотехнологични дейности на тол системата. Близо 680 ще са служители с контролни функции на терен
по пътищата.
Промените в Закона за пътищата вече са приети от парламента, което означава, че работата може да продължи с ускорени
темпове към следващите ключови етапи. Предстои допълване на цялата необходима законова база, която регламентира
въвеждането на тол таксуване в България в съответствие с приоритетите и съгласно всички регламенти и изисквания на
Европейския съюз и добрите практики в тази сфера.
√ България и още 13 държави от ЕС не се справят с рециклирането на отпадъците
Очаква се до 2020 г. Брюксел да извърши проверка на всяка една държава от списъка съвместно с местните власти
България и още тринадесет държави членки на Европейския съюз (ЕС) трябва да активизират усилията си за постигане на
наложените от блока цели за рециклиране на 50% от битовите отпадъци през 2020 г. - план, който е определен от
рамковата директива от 12 декември 2008 г., съобщава Euractiv.
България, Хърватия, Кипър, Испания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния и Словакия
формират списъка от държави, които са под строгия надзор на ЕС в това отношение.
Рамковата директива установява правна рамка за третирането на отпадъци на ЕС и е предназначена да защитава околната
среда и човешкото здраве, като подчертава значението на правилното управление на отпадъците, методите за
оползотворяване и рециклиране, за да се намали въздействието върху ресурсите и да се подобри тяхното използване.
На 24 септември Брюксел предостави на тези страни пътна карта за спазване на директивата, като в същото време Пакетът
на кръговата икономика увеличи размера на обработвани отпадъци до 55% за 2025 г.
Този помощен документ, допълнен с предупреждения, беше изготвен в резултат на докладите от 2013 и 2015 г., изпратени
от държавите членки относно прилагането на основните директиви за обработката на отпадъците.
Документът дава приоритет на нарастването на секторите с по-голяма отговорност на производителите, развитието на
стимулиращи икономиката ресурси – като повишаване на данъците върху извозването и изгарянето на отпадъци, и
допълване на информацията за изхвърлените отпадъци.
„Комисията е тук, за да предостави техническа помощ и подкрепа чрез структурни фондове и да сподели своите най-добри
практики“, заяви еврокомисарят за околната среда, морските въпроси и риболова Кармену Вела.
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Очаква се до 2020 г. от Брюксел да изпратят комисия, която да посети 14-е държави, и да извърши проверка на практиките
и напредъка съвместно с националните, регионални и местни власти.
News.bg
√ Дончев изключи референдум за смяната на часа, предполага, че оставаме на лятно
"Изключвам възможността за референдум, както се предвижда в други страни. Смятам, че е напълно възможно от
догодина да останем на лятно часово време. Това заяви пред БНТ вицепремиерът Томислав Дончев.
Според него първо трябва да се направят конкретни проучвания и анализи от експерти, но по-голямата част от хората
желаят да се запази лятното часове време.
Вицепремиерът коментира и отношенията между институциите като подчерта, че силно напрежение има, но не и война.
"Война между институциите означава, че едно ведомство се използва срещу друго", категоричен е той.
Дончев допълни, че без да влиза в ролята на съветник на президента смята, че той трябва да вкара повече усилия в
работата на президентската институция.
"Понякога в политическите спорове се мисли повече за нашите и вашите и забравяме за обществото и обществения
интерес.
По отношение на електронния регистър за обществени поръчки Дончев отбеляза, че се работи по него и до една година
хартиената кореспонденция между администрациите трябва да е в миналото.
Според него това е част от пътя към електронното правителство.
Вицепремиерът разясни също така, че се работи усилено и върху мегахранилище за данни след срива на Търговския
регистър.
√ Въвеждат екостикер на горивата
Горивата ще се продават само със сертификат от европейска агенция. Тези законодателни промени обяви екоминистър
Нено Димов, цитиран от БНР.
"Там са въведени норми, на които трябва да отговарят, т.е. съдържание на сяра, пепел и влажност. Това са трите
показателя, по които ще бъдат контролирани", обяви Димов.
Той присъства на дискусия в столичен хотел, организирана от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и
Световната банка за проект на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.).
Световната банка подготви доклад за мерките, които трябва да се предприемат за намаляване на замърсяването на
въздуха.
БНР
√ НС гледа законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина
Народното събрание събра кворум от втория опит и започна работата си със законопроекта за лекарствените продукти в
хуманната медицина. Той не беше обсъден вчера заради провала на заседанието с липсата на кворум. От програмата на
депутатите обаче отпаднаха промените в Закона за местното самоуправление, които предвиждат създаването на
общински звена за контрол за спазване на обществения ред и сигурност.
За отпадането на законопроекта настояха от ДПС.
"Оттеглете първа точка, за да влязат и БСП в залата, а когато се наложи да създадем онези парагрупи, които ще ги ползвате
по време на избори или ред други ситуации, да дойде време да разгледаме тези законопроекти тогава", каза Рамадан
Аталай.
БСП също се обявиха срещу законопроекта. И двете парламентарни опозиционни групи обясниха отказа от регистрация
вчера с наличието на законопроекта за местното самоуправление и местната администрация в седмичната програма на
парламента.
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обясни, че промените в закона са подкрепени от
Националното сдружение на общините и от Вътрешната парламентарна комисия, но въпреки това се съобрази с искането
на ДПС.
"За да не слагаме някакво допълнително напрежение в пленарна зала, аз предлагам действително тази точка да отпадне
от дневния ред, защото това ще ни върне в период, в който да имаме една градивност и работа, която действително да
гарантира, че Народното събрание се стреми максимално да намери консенсус".
√ Бъдещето на кохезионната политика на ЕС ще бъде обсъдено днес в Добрич
Бъдещето на кохезионната политика на ЕС ще бъде обсъдено днес в Добрич. Събитието е организирано от Областния
информационен център, в него участие ще вземат и евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев. То ще се проведе като
част от националната инициатива „Бъдеще на кохезионната политика на ЕС“.
От 15.00 часа днес в Художествената галерия в Добрич ще се проведе граждански диалог по въпросите за бъдещето на
Европа, за приноса и потенциала на политиката на Европейския съюз за намаляване на различията в икономическото и
социално развитие на различните региони от Европа, за бюджета и приоритетните области на Европейския съюз след 2020,
и как това ще се отрази на област Добрич. Като част от инициативата на 5 октомври на пешеходната зона в Добрич ще бъде
разположен и открит щанд с информационни материали, игри и награди.
По време на инициативата ще се проведе и онлайн анкетно проучване за информираността за Кохезионната политика в
България.
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√ Отслабване на икономическите нагласи в България и в целия ЕС в началото на есента
През септември общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши до 14-месечно дъно, докато аналогичният
индекс на Европейската комисия за България се понижи до второто най-ниско ниво в рамките на настоящата година, след
като през пролетта удари посткризисен връх (най-високо ниво от септември 2008 година).
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през септември до 111,3 пункта от 112,2 пункта месец порано и подобно на аналогичния индекс само в рамките на еврозоната достигна най-ниско ниво от юни 2017-а година.
Влошаването на бизнес нагласите в рамките на целия ЕС се дължи до голяма степен на рязо понижение с 1,6 пункта до
108,4 пункта на индекса на икономическото доверие във Великобритания (най-голямата европейска икономика извън
еврозоната) и на спад с 1,2 пункта до 107,7 пункта на съответния индекс за Полша (втората по големина икономика в Европа
извън региона на единната валута).
Последното проучване на Европейската комисия за Европейския съюз регистрира влошаване на доверието на
мениджърите в индустриалния и промишления сектор (понижение на съответния индекс до 4,5 от 5,7 пункта), както и на
доверието в търговията на дребно (до 4,4 от 5,0 пункта) при подобрение в строителството (до 5,3 от 4,3 пункта) и на бизнес
нагласите в сферата на услугите (до 13,1 от 12,4 пункта).
През септември индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се влоши до -2,8 пункта от -1,8 пункта през
август (най-ниско ниво от месец май 2017-а година).
Важният показател на ЕК за икономическото доверие в България също отстъпки от 110,0 пункта през август до 108,7 пункта
през септември, достигайки по този начин второто най-ниско ниво в рамките на настоящата година, след като през юли
удари тазгодишно дъно от 108,3 пункта. Трябва да се има предвид, че в края на пролетта (през април и май)
икономическото доверие в нашата страна достигна посткризисен връх от 111,7 пункта – най-високо ниво от септември
2008 година, когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза. Въпреки понижението през настоящия
месец, индексът продължава да се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам.
По-солидно влошаване бележи индексът, оценяващ доверието на българските мениджъри в сферата на услугите (спад до
18,4 пункта от 21,8 пункта през август), както и на тези в индустрията и промишлеността (понижение до -0,3 от 0,0 пункта).
Индексът на бизнес доверието в строителство също отбеляза спад (до -9,6 пункта от -9,0), като единствено индексът,
измерващ бизнес доверието при търговията на дребно, се повиши слабо (до 15,8 от 15,2 пункта).
Индексът на потребителското доверие в България се подобри леко до -24,4 пункта от едногодишното негово дъно през
август на ниво от -24,9, но за пореден месец отстъпва от неговия февруарски многогодишен връх от -21,6 пункта (найвисоко ниво от юни 2007 година насам).
Faktor.bg
√ Българите са по-богати от турците, румънците, руснаците, сърбите, словаците
Доклад показва още, че общите финансови активи в страната ни са 69 млрд. евро към края на 2017 г.
Българите са по-богати от турците, румънците, руснаците, сърбите, словаците и украинците. Според доклада Allianz Global
Wealth Report за 2017 г. нетните финансови активи на глава от населението в България са 7680 евро на човек. Това нарежда
страната ни на 38-о място сред 53 изследвани държави в света.
Освен изброените европейски нации българите изпреварват и държави като Аржентина, Мексико и Бразилия.
По размера на брутните финансови активи на глава от населението България се класира на 39-о място с 9760 евро на човек.
От 2000 г. насам сумата е нараснала около 11 пъти - тогава тя е била 880 евро.
Докладът показва още, че общите финансови активи в страната ни са 69 млрд. евро към края на 2017 г. По този показател
обаче България изостава, като е едва на 46-о място. Страните от региона ни изпреварват, а в Румъния общите финансови
активи дори са два пъти по-големи от нашите - 129 млрд. евро.
Въпреки това между 2000 и 2017 г. финансовите активи в България са нараснали почти 10 пъти, като в началото на
десетилетието те са били 7 млрд. евро.
Нетните финансови активи в България към края на миналата година са 54 млрд. евро, с което изпреварваме държави от
региона като Xъpвaтия, Ecтoния, Лaтвия, Cлoвaкия, Cлoвeния, Cъpбия и Укpaйнa.
Ha челото на клacaциятa пo paзмep нa нeтни финaнcoви aктиви нa глaвa oт нaceлeниeтo e Швeйцapия cъc cpeднa cyмa oт
173 990 eвpo, cлeдвaнa oт CAЩ (168 640 евро) и Швeция (98 380 евро).
На дъното на класацията се нареждат Аржентина, Индия, Сърбия, Казахстан, Индонезия, Украйна. В последните четири
държави на човек се падат под 1000 евро.
Dnevnik.bg
√ Днес в 13 града в България ще има прояви на Европейската нощ на учените
Европейската нощ на учените започва днес с домакинството на 52 институции в 13 града в страната, съобщиха
организаторите.
Програмата включва научни опити в училища, срещи с учени и конкурси в изследователски институти и университети,
събития в публични градски пространства, на влак, в планината, на кораб.
Част от местата, където всеки желаещ може да се включи в проекта в София, са Минно-геоложкият университет "Св. Иван
Рилски", Античният комплекс "Сердика", Институтът за етнология и фолклористика с Етнографския музей - БАН,
Националният политехнически музей и "Музейко".
Подробности за местата и програмата в останалите градове може да прочетете тук.
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REFRESH е името на проекта "Европейска нощ на учените", който ще се състои 20 месеца и е финансиран от Европейската
комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма "Хоризонт 2020".
Към българските събития ще се присъединят и международни партньори, с които ще се осъществи видео връзка и ще се
проведат различни кампании, с които да се популяризира науката в социалните медии.
Следващото издание на "Европейска нощ на учените" ще е на 27 септември 2019 г.
√ Брюксел драстично намалява помощта за подготовка на Турция за еврочленство
Брюксел драстично намали помощта си Турция, предназначена за подготовка за евентуално присъединяване към ЕС,
заради липсата на напредък от страна на Анкара за изпълнение на изискваните критерии, посочи вчера говорител на
Европейската комисия за агенция "Франс прес".
Между 2018 и 2020 г. Европейската комисия намали с близо 40 процента помощта си за Турция, която ще получи общо 759
милиона евро по-малко от това, което първоначално бе предвидено, уточни говорителят, като потвърди статия,
публикувана от германската медийна група "Функе".
Освен недостатъчния напредък, постигнат в изпълнение на критериите за присъединяване, Европейската комисия изтъкна
като друга причина за намаляване на помощта малкия брой проекти, предприети от Анкара, в които ЕС би искал да
инвестира, като по-специално такива, предназначени за подобряване на правовата държава и демокрацията.
През тези три години Турция ще получи все пак 1.18 милиарда евро от ЕС за подпомагане на адаптирането й към
европейските стандарти.
В рамките на европейския бюджет за периода 2014-2020 г. бяха предвидени 4.45 миларда евро помощ за Турция за
подготовка на евентуалното й присъединяване към ЕС, но досега са отпуснати само няколкостотин милиона евро.
Отношенията между ЕС и Турция значително се влошиха след опита за преврат от юли 2016 г. и последвалите масови
чистки, засегнали опозиционери и журналисти. Преговорите за присъединяване на Турция към ЕС са всъщност в "мъртва
точка", констатираха министрите от ЕС по време на среща в Люксембург в края на юни.
Заради опита си с Турция Европейската комисия иска съществено да промени политиката си за помощ за потенциално
присъединяване към ЕС при следващия многогодишен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.
Според новата стратегия няма да има вече обещания, дадени конкретно на петте кандидатки за присъединяване към ЕС Турция, Албания, Македония, Черна гора и Сърбия. За тези пет страни ще има общ пакет от 14.5 милиарда евро и парите
ще бъдат разпределени според напредъка, постигнат от всяка една страна.
Отделно от помощите за присъединяване към ЕС Анкара е получила от 2016 г. 3 милиарда евро от ЕС за приема на 3.5
милиона сирийски бежанци в Турция.
Дарик
√ Проектират пътищата според интензивността на трафика години напред
Максималната скорост на движение по пътищата ще зависи от терена, по който минават - равнинен, хълмист или
планински. Това предвижда новата Наредба за проектиране на пътища, която вече е обнародвана в „Държавен вестник“.
Пътищата ще се проектират според интензивността на трафика за 30 години напред. С наредбата се въвеждат завишени
изисквания за отводняване, като целта е да се избегне събирането на вода и създаването на условия за „аквапланинг“.
Новата наредба дава по-голяма свобода при определяне на проектна скорост за всеки клас път в зависимост от
транспортните функции и особеностите на терена. Ако автомагистралата минава през равнина, проектната скорост е 140
км/ч, при хълмист терен - 130 км/ч, а при планински - 120 км/ч. При тежки теренни условия автомагистралите могат да се
проектират с проектна скорост от 100 км/ч, а скоростните пътища с проектна скорост 90 км/ч. За първокласните пътища е
посочена максимална допустима проектна скорост от 100 км/ч. (Проектната скорост е различна от максимално
допустимата скорост на движение, определена в Закона за движение по пътищата, но не може да я надвишава).
Край магистралите и пътищата ще бъдат създадени зони за безопасност. Целта е при излизане на автомобилите от пътното
платно да предпазят както шофьорите и пътниците, така и хората, които се намират на крайпътните паркинги, площадките
за отдих, пешеходните площи и др. Обхватът на зоната ще се определя в зависимост от класа на пътя и допустимата
максимална скорост на движение за автомобилите.
Край магистралите тя трябва да е с ширина 16 м при допустима максимална скорост от 140 км, за скоростните пътища - 13
м при допустима максимална скорост 120 км/ч. При първокласните, второкласните и третокласните пътища са предвидени
8 метра. Ширината може да е и по-малка, ако в даден участък са въведени местни ограничения на скоростта.
В новата Наредба за проектиране на пътища са категоризирани и опасностите. С най-голям риск за пътуващите в моторните
превозни средства са стълбовете, дърветата, шумозащитните и подпорните стени, бетонните елементи и други. Опасност
от тежки травми крият също реките и окопите с дълбочина по-голяма от 1 метър. Нормативният документ предвижда в
зоната за безопасност да се избягва проектирането на рискови елементи и съоръжения. А ако това е невъзможно, те трябва
да бъдат обезопасени съгласно стандартите.
Въвеждат се и нови екологични изисквания. Предвижда се изграждането на съоръжения от т.нар. „зелена“ инфраструктура
- това са „зелени“ мостове, тунели и виадукти, които осигуряват безпрепятствено преминаване на животните по
традиционните им маршрути. И сега се изграждат тунели за мечки, язовци, костенурки или други животни, предимно по
проектите с европейско финансиране. Но мярката досега не е била изрично залегнала в наредба.
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В. Банкерь
√ Шест града вече постигат нормите за чистотата на въздуха
През 2016 г. в 4 града вече са постигнати нормите на качество на въздуха по отношение на фините прахови частици (ФПЧ)
– това са Добрич, Сливен, Пирдоп и Девня, а през 2017 г. това се отнася за още 2 града – Гълъбово и Стара Загора. По
предварителни данни за тази година Варна също постига такъв резултат.
Дотук 6 града заедно с Варна устойчиво излизат от превишенията на нормите за ФПЧ. Това съобщи министърът на околната
среда и водите Нено Димов на конференция днес в София, на която беше представен проектът на Национална програма
за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.). Той подчерта, че са необходими съвместни действия на
всички институции и местната власт за прилагане на мерките и постигане на конкретни резултати.
Проектът на Национална програма за подобряване на качеството на въздуха 2018-2024 г. е разработен въз основа на
споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и Световната банка в подкрепа на управлението на
качеството на въздуха и е в сила от 28 декември 2016 г. Документът съдържа мерки, насочени към намаляване на емисиите
и подобряване качеството на атмосферния въздух. В представянето участваха вицепремиерът Валери Симоенов,
постоянният представител на Световната банка Фабрицио Дзарконе, кметът на София Йорданка Фандъкова и
представители на екипа от СБ, разработил проекта.
Вицепремиерът Симеонов подчерта, че за подпомагане на общините в прилагането на мерките за чистота на въздуха има
предвидени 115 млн. лв. Средствата са по Оперативна програма „Околна среда“. Той посочи отговорностите на отделните
министерства по прилагане на мерките и увери, че ще следи за прилагането им.
„В Световната банка сме благодарни за възможността да работим с България за опазването на ресурсите на държавата.
Ключов приоритет е да помагаме на правителството на управлява и съхранява ресурсите на страната. Работим, за да
подпомогнем дневния ред на Министерството на околната среда и водите и това ни даде възможност да предоставим
нашия опит на световно ниво“, обясни Фабрицио Дзарконе.
БНТ
√ Бисер Петков: Не може да се говори за ощетяване при отпадане тавана на пенсиите
Ще падне ли таванът за пенсиите - този въпрос коментира в студиото на "Още от деня" социалният министър Бисер Петков.
По думите му, още през 2015 г., когато бяха последните по-значителни промени в Кодекса за социално осигуряване, там е
записано, че от 1 януари 2019 г. би трябвало да отпадне таванът за неотпуснатите пенсии, а за тези, които са отпуснати до
края на тази година, той се запазва, но на по-високо ниво.
От 35% спрямо максимално осигурителния доход или 910 лв. предстои да се увеличи на 40%, което при запазване на
максимално осигурителния доход е 1040 лв. Таванът е за всички пенсии, независимо дали са пенсии за осигурителен стаж
и възразст, инвалидни пенсии и т.н. Той засяга в момента около 65 000 пенсионери - това е броят на пенсионерите, чиито
пенсии са ограничени на максималния размер, обясни Бисер Петков.
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Текстовете, свързани с т.нар. таван на пенсиите от
държавната пенсионна система са променяни многократно. Целта е размерът на пенсията да съответства на максимално
на осигурителния принос на лицата. Макар, че това не е система, която е индивидуализирана, все пак лицето прави вноски
в първия стълб, но въпросът е върху какъв осигурителен доход са тези вноски и за какъв период са те. Тези така изчислени
размери на пенсиите няма да съответстват на осигурителния принос на лицата поради различни съществуващи в
законодателството положения.
Социалният министър обясни още, че от 1 януари 2019 г. ще има т.нар. индивидуален коефициент, който показва какъв е
конкретния или индивидуалния принос на лицето спрямо средния. Ще се взима дохода, който лицето има след 1997 г.,
защото тогава е въведен регистър на осигурените лица, в който за всеки един от нас, който се осигурява има данни върху
какъв доход се е осигурявал, при кой работодател, в какви размери и т.н.
Не може да се говори за ощетяване, защото бяха правени разчети как това ще се отрази върху размера на пенсиите,
категоричен бе Бисер Петков. По думите му, за по-голямата част от лицата това ще е благоприятно, т.е. би довело до поголям размер на изчисляваната пенсия. Общата полза за това е, че всъщност нещо, което е на светло, нещо, което се знае
и нещо, което е в една система, в един регистър, на практика ще се ползва и това ще доведе до ускоряване на процеса на
отпускане на пенсии, до облекчаване на лицата.
Защото сега голям проблем е, когато се пенсионираш да търсиш документи и съответно удостоверения за пенсиониране
от периода преди 1997 г. Така, че този проблем ще отпадне за бъдещите пенсионери, уточни Петков.
√ България ще е домакин на първата 3D конференция на Балканите
Да си принтираш къща и да заживееш в нея. Това не е сюжет от книга или филм, а напълно реална история. С помощта на
3D принтер можем да създадем почти всичко - от бижута до автомобилни части. България ще бъде домакин на първата
конференция на Балканите по тази тема. Следващият репортаж показва какво могат технологиите и как да ги използваме
в ежедневието си.
Технологиите не познавали граници. Това изречение е на прага на клишето, но не го прекрачва. Защото говори с човешки
истории. Като тази на баща в Словения, който създава протези за сина си, роден с диагноза церебрална парализа.
Изработва ги сам - с помощта на 3D принтер. Технология, която съществува и в България.
Боян Пехливанов: Чрез сканиране на съответната част от тялото можем да направим персонализирана протеза и инплант
за пациента.
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И не само. Можем да принтираме палачинки, обувки, мебели, цигулка и всичко, което въображението ни измисли. И ако
е незаконно да печатаме пари, то с тази технология поне можем да си ги спестим.
Боян Пехливанов: Дръжката на колата ми се счупи и имах алтернатива да си купя целия механизъм, който струва доста поскъпо или просто да си принтирам една приставка за дръжката на кола.
Можем да си принтираме и къща. В такава вече живеят американци в Тексас. Построена за по-малко от два дни. За помалко от 4000 долара. За тези и други възможности ще говори първата Балканска конференция за 3D принтирането.
Мястото е в София. От 3-ти до 6-ти октомври. И ако конференция е скучна дума, то организаторите на събитието ни
обещават друга. Работилница.
- Това е много по-лесен начин учениците да си представят, не само да видят нарисувано тази схема на слънчевата система,
а да я видят в действие.
И да забравят границите и клишетата. Защото освен всичко видимо и материално, технологиите днес създават Надежда.
√ Потребителските кредити поскъпват, ипотечните - поевтиняват
Търсенето на потребителски кредити и лихвите по тях растат на годишна и месечна база. Това показва статистиката на
БНБ към края на август.
За година средната лихва по кредитите в левове вече е 8,88%, а в евро достига 4,69 на сто. За сравнение цената на
ипотечните кредити за година намалява с половин процентен пункт до 3,44%.
И докато лихвите по кредитите се очаква да продължат своя ръст, тези по депозитите остават на ниски нива. Лихвата по
левовите срочни депозити продължава да гравитира около нулата.
Успоредно с цената, нараства и размерът на отпуснатите ипотечни кредити и към края на август те възлизат на почти 9
млрд. лева. В същото време ръстът при жилищните кредити е по-умерен и е под 1 милиард лева за година.
BulNews.bg
√ Глад за шивачки и медицински сестри във Враца, вижте още какви хора се търсят
Дирекцията „Бюро по труда“ във Враца обяви свободните работни места за града през тази седмица. От пръв поглед на
свободните работни позиции обявени от врачанските работодатели става ясно, че най-търсени са монтажниците, общите
работници, медицинските сестри, шивачите и заварчиците. Вижте по-долу подробно какви кадри търсят работодателите
във Враца:
Работни места за специалисти с висше образование
2 Експерт по продажби
1 Психолог
1 Главен счетоводител
5 Медицински сестри
1 Технолог на сладкарски изделия
1 Стажант – репортер
1 Кинезитерапевт
1 Учител по английски език в гимназиален етап
1 Ресурсен учител
1 Преподавател по театрално изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности
Работни места за специалисти с полувисше и средно-специално образование
1 Автомеханик
5 Електротехник по строителство
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 Стругар
3 Машинист на пътно-строителни машини
18 Общ работник
8 Сервитьор
2 Помощник готвач
2 Технически сътрудник
22 Машинен оператор по шиене
2 Барман
44 Монтажник на електронни елементи
2 Монтажник на сложни/комбинирани изделия
3 Дърводелец
5 Продавач-консултант
1 Продавач-консултант на плодове и зеленчуци
1 Продавач-консултант на закуски
1 Продавач-консултант в хранителен магазин
2 Шлосер
5 Оператор на производствена линия
18 Заварчик
1 Машинен оператор за обработка на камъни
2 Машинист на еднокофов багер
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2 Работник за обработка на дърво
1 Чистач/Хигиенист
1 Зидар
3 Шивач
1 Кантарджия
1 Лаборант
4 Механик за поддръжка на телевизионна апаратура
10 Полировач на керамични изделия
5 Кредитен консултант
1 Автомонтьор
1 Механик/автомонтьор
5 Шофьор на цистерна
5 Работник в строителство
1 Асистент в офис
1 Шофьор/куриер
2 Фаянсаджия
2 Шпакловчик
3 Общ работник в промишлеността
3 Работник за обезкостяване
1 Крояч
5 Работник по спомагателни шивашки дейности
5 Машинен оператор на металорежещи машини
2 Охранител
2 Работник в промишлеността
8 Работник по строителна изолация
4 Работник за ниско строителство
2 Касиер
2 Главен готвач
3 Общ работник по строителството на сгради
1 Пекар
2 Продавач-консултант в бензиностанция
3 Дърводелец/мебелист
1 Бояджия на изделия от дърво
1 Шофьор, пласьор
1 Шофьор на тежкотоварен автомобил
2 Монтажник на метални конструкции
4 Оператор на контактен център
1 Счетоводител, оперативен
1 Домакин в склад
1 Оператор на селскостопански машини
3 Обслужващ в магазин
2 Камериерка в хотел
2 Готвач
2 Пиколо
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Казуси и решения - гост вицепремиерът Томислав Дончев
Седмицата на ООН. Какво разбрахме в България от срещата в Ню Йорк?
Как се пази свободата на словото? Коментар на експертите
В името на името. По пътя към ЕС и НАТО - как македонците ще гласуват на референдума в неделя?
Защо църквата "Св. Георги Победоносец" в квартал "Дървеница" се напука?
Минути от архива: Русенци протестират срещу обгазяването - годината е 1987-а
БТВ, "Тази сутрин"
Блокади след неспазено обещание. Жителите на три Ломски села на бунт заради неремонтирано свлачище;
На живо: Работят ли мобилните камери на пътя? Защо скъпата техника се оказа неефективна? В студиото бившият
шеф на КАТ-София Богдан Милчев.
Очаква ли ни увеличение на лихвите по кредитите? Гостува банкерът Левон Хампарцумян;
Има ли бум на хепатит в квартал „Факултета"? В колко училища и детски градини е открита заразата?
Ще получим ли качествено лечение срещу новата здравна застраховка? В студиото Мими Виткова;
Ще намалеят ли сметките ни за вода с новата система за дистанционно отчитане?
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На живо от гребната база в Пловдив: Ултрамаратонецът Красимир Георгиев преди старта на 55 часовият крос на
открито.
Нова телевизия, „Здравей България"
След нападението над репортера Димитър Върбанов - защо въпреки сигналите му складовете с храни с изтекъл срок
на годност са продължили да работят? Говори Агенцията по храните.
Защо данъчните запечатаха хотел "Маринела" на фамилия Арабаджиеви в София?
Дръжте крадеца! Джебчийки задигат златни бижута за стотици левове пред очите на продавача.
Парите за здраве. Каква е необходимата реформа - гост Проф. Генчо Начев.
Пътища за 30 години напред. Ще повишат ли новите правила контрола при строителството?
"Глад" за работници! Кои са най-търсените професии у нас и защо няма желаещи за тях?
Опасна буря в Гърция. На живо с последна информация.
В името на името. На живо от Македония - два дни преди историческия референдум - какви са очакванията?
С поглед към космоса. 15-годишно момиче с мечта да бъде следващия ни космонавт.
Маратон с кауза. На живо - минути преди старта на 55-часовото тичане на Красимир Георгиев в подкрепа на болни
деца.
√ Предстоящи събития в страната за 28 септември
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 09.00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски" ще се състои конференция „Традиции и преходи". Конференцията
ще продължи до 30 септември.
От 10.00 часа в зала „Сердика" в хотел „Балкан" ще се състои кръгла маса на тема „Професии с дефицит на кадри мерки и решения за повишаване на привлекателността".
От 11.00 часа зала „Проф. Марин Дринов" (ул. 15-ти ноември, 1), Българската академия на науките ще присъди
почетното звание „Доктор хонорис кауза" на проф. Питър Таунсенд. По време на събитието проф. Питър Таунсенд ще
изнесе лекция (на английски език) на тема „Imperfections and new ideas".
От 11.00 часа УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ" в кабинети 205, 206 и 207, след предварително записване на телефон02/ 9432-332, ще се проведат безплатни кардиологични прегледи.
От 11.30 часа в ЦУМ, председателят на БТПП Цветан Симеонов ще открие търговско изложение „Доверете се на
българското". Входът е свободен.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА, Българска асоциация на пенсионерите - София ще представят
Национална пенсионерска подписка „Пенсионерски протест".
От 15.00 и 20.00 часа на площад „Александър I Батенберг" ще се състои финалния етап от кампанията „Ние решаваме".
От 15.00 часа в двора на Център за обществена подкрепа „Св. София", министърът на труда и социалната политика
Бисер Петков ще участва в честването на 10-тата годишнина от създаването на Центъра.
От 16.30 до 21.00 часа в Национална спорта академия ще се състои „Европейска нощ на учените".
От 18.00 часа в централното фоайе на СУ „Св. Климент Охридски" ще бъде открита Европейската нощ на учените.
Събитията ще започнат преди откриването - от 13 .00 до 17.30 часа в Музея по палеонтология и исторична геология
ще бъде отворено Ателие на младите таланти „По динозавърските стъпки". В 16.00 часа в Аулата на Софийския
университет ще се проведе Националният конкурс на тема „По стъпките на учените в региона". От 17.30 до 22.00 часа
в централното фоайе на ректората ще бъде отворен и Европейски щанд. Във фоайетата на ректората посетителите ще
могат да разгледат Кабинетите по любопитство от 17.30 до 22.00 часа.
***
Бургас.
От 19.00 часа в зала „Георги Баев" в КЦ „Морско казино" ще бъде представена книгата „Тракийското Писмо
Декодирано - V" - „Мистериите на Самотраки и Руническата Книга на Тайните".
***
Варна.
От 10.30 часа в конферентната зала на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. „Ян Палах", №
4) ще се проведе обществено обсъждане на предложения за увеличаване на площта на резерват „Калиакра" и
намаляване на площта на защитена местност „Степите", в землищата на село Българево и село Свети Никола, Община
Каварна, Област Добрич.
От 17.30 часа в двора на Медицински университет - Варна ще започне Европейската нощ на учените.
***
Враца.
В 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца, ще се отворят ценовите предложения на участниците в
обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на
строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община
Враца - Проект 2" по оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 година".
***
Дупница.
От 10.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Дупница.
***
Карлово.
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От 18.00 часа в Обредната зала на Карлово ще се проведе беседа на евродепутата от ГЕРБ Ева Майдел на тема:
„Митове и факти за влизането в еврозоната".

***
Нова Загора.
От 11.00 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и вътрешния министър
Младен Маринов ще присъстват на откриването на реновираната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението" в Нова Загора.
***
Плевен.
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Областната инспекция по труда,
Дирекция „Социално подпомагане" и Бюрото по труда - Плевен.
***
Пловдив.
В Дома на културата „Борис Христов" министърът на културата Боил Банов ще връчи „Златен век" - печат на Цар
Симеон Велики - златен и грамота, на световноизвестния хореограф Димитрис Папайоану.
От 17.00 часа в Концертна зала на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство ще се открие
„Европейска нощ на учените 2018".
***
Русе.
От 10.00 часа в Зала „Свети Георги" (ет. 6 на Областна администрация Русе) ще се проведе съвещание на областния
управител с членовете на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с
националния и общинските щабове, кметовете на общини и ръководителите на ведомства и организации.
***
Свищов.
От 12.00 часа пред църквата „Света Троица" в Свищов ще бъде раздаден обядът на всички граждани в неравностойно
положение.
От 19.30 часа на пл. „Алеко" ще се проведе официално откриване на празниците на града „Свищовски лозници".
Събития ще има през целия ден.
***
Сливен.
От 15.00 часа в зала „Май" на Общината ще бъде представен проект „Вариации в синьо", посветен на историята на
текстила. От 15.00 часа крепост Туида обявява свободен вход за посещения. От 18.00 до 21.00 часа залите на Музея
на текстилната индустрия ще бъдат отворени за посещения постоянната експозиция с раздели „Ръчно текстилно
производство" и „Текстилни занаяти" и временната изложба „Фучила". Събитията са от програмата за отбелязване
Нощта на учените.
***
Стара Загора.
От 14.00 до 15.00 часа в зала „Петко Рачов Славейков" ще се проведат граждански консултации на тема „Бъдещето на
Европа". Темата е: „Равносметка на Председателството на България и как виждаме бъдещето на Европейския съюз настоящи и бъдещи предизвикателства".
***
Хасково.
От 12.00 часа в залата на Народно читалище „Заря" ще се проведе празничен концерт по повод Световния ден на
музиката.
***
Чепеларе.
От 16.00 до 18.00 часа на кръстовището пред сградата на Районен съд - Чепеларе и Районна прокуратура - Чепеларе
ще се проведе протест срещу закриването на прокуратурата в града. Очаква се главният път Смолян - Пловдив да бъде
затворен.
***
Шумен.
От 16.00 часа в зала 203 на Община Шумен ще се проведе среща на ръководителите на ансамблите от чужбина,
участници в Карнавала на плодородието с кмета на Община Шумен.

Manager.bg
√ Само швейцарският франк се противопоставя на силния долар
B нaчaлoтo нa вaлyтнaтa тъpгoвия в пeтъĸ ĸypcът нa aмepиĸaнcĸият дoлap cлaбo ce пoĸaчвa cлeд ocтaтъчнo cилния пoдeм
вчepa. Oт ocнoвнитe cвeтoвни вaлyти eдинcтвeнo швeйцapcĸия фpaнĸ ce пpoтивoпocтaвя нa pacтящия cлeд peшeниятa нa
Фeд дoлap.
Eвpoтo днec cyтpинтa нeзнaчитeлнo cпaдa cпpямo "зeлeнитe пapи" - дo нивo $1,1634 пpи $1,1641 в ĸpaя нa тъpгoвиятa в
чeтвъpтъĸ.
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Oбщaтa вaлyтa e oтнocитeлнo cтaбилнa и cпpямo япoнcĸaтa, ĸaтo ce тъpгyвa 132,00 йeни зa eднo eвpo в cpaвнeниe c ĸypca
131,99 дeн пo-paнo.
Дoлapът ce пoĸaчвa cпpямo япoнcĸaтa вaлyтa дo 113,48 йeни пpи нивo 113,38 йeни в чeтвъpтъĸ.
Бpитaнcĸият фyнт cтepлинг cъщo ce пoнижaвa пo oтнoшeниe нa дoлapa дo $1,3074 пpи ĸypc $1,3079 в ĸpaя нa тъpгoвиятa
вчepa.
Oт ocнoвнитe cвeтoвни вaлyтa caмo швeйцapcĸият фpaнĸ пocĸъпвa cпpямo дoлapa - дo $1,0238 пpи нивo $1,0233 дeн пopaнo.
Aнaлизaтopитe oт Уoлcтpийт пpeдпoлaгaxa, чe йeнaтa щe cтaнe глaвнoтo "тиxo пpиcтaнищe" - зaщитнa вaлyтa пpeз тaзи
бypнa oт гeoпoлитичecĸи тpycoвe гoдинa. Ho нecтaбилнaтa cитyaция в Eвpoпa, нaпpaви швeйцapcĸия фpaнĸ ecтecтвeнoтo
yбeжищe, нaдeждeн и бeзoпaceн aĸтив зa инвecтитopитe, ce пocoчвa в aнaлизa нa ОрреnhеіmеrFundѕ Іnс.
Фpaнĸът тaзи гoдинa зaeмa втopo мяcтo пo пoлoжитeлнa динaмиĸa cpeд вaлyтитe нa нaй-paзвититe cлeд нopвeжĸaтa ĸpoнa,
ĸoятo oбaчe пoлyчи пoдĸpeпa oт pacтящитe цeни нa пeтpoлa. Πpи тoвa oт cpeдaтa нa aвгycт нacaм швeйцapcĸaтa вaлyтa
пocĸъпнa c 5 нa cтo cпpямo йeнaтa, c ĸoятo тpaдициoннo ce ĸoнĸypиpa зa лидepcтвo пo oтнoшeниe нa пpeдпoчитaнитe
бeзoпacни инвecтиции т.нap. "тиxи пpиcтaнищa".
√ "Иранският фактор" определя настроението на петролния пазар
Cвeтoвнитe цeни нa пeтpoлa в пeтъĸ cyтpинтa ca oтнocитeлнo cтaбилни cлeд вчepaшния pъcт, ĸaтo cлaбo ce пpoмeнят
paзнoпocoчнo. Hacтpoeниeтo нa пaзapa ce движи oт зaпaзвaщaтa ce oпacнocт oт дeфицит нa пpeдлaгaнeтo cлeд влизaнe в
cилa нa нoвитe aмepиĸaнcĸи caнĸции cpeщy Иpaн.
Hoeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt днec лeĸo cпaдaт c 2 цeнтa пocĸъпвaт дo 81,70 дoлapa зa бapeл.
Koнтpaĸтитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa нoeмвpи в cъщoтo вpeмe ce пoĸaчвaт c 11 цeнтa ce пoĸaчвaт дo 72,23
дoлap зa бapeл.
Πo вpeмe нa тъpгoвиятa в чeтвъpтъĸ, 27 ceптeмвpи, цeнaтa нa Вrеnt нa бopcaтa ІСЕ Futurеѕ в Лoндoн ce yвeличи c $0,38, a нa
WТІ - 55 цeнтa зa бapeл.
Πoддpъжĸa зa пeтpoлни цeни пpoдължaвa дa дaвa oчaĸвaнeтo cъĸpaщaвaнe нa дocтaвĸитe зa cвeтoвнитe пaзapи cлeд
влизaнeтo нa aмepиĸaнcĸитe caнĸции cpeщy Texepaн пpeз нoeмвpи. Oт Baшингтoн зaявиxa, чe иcĸaт дa дoвeдaт eĸcпopтa
нa пeтpoл oт Иpaн дo нyлa. Cъглacнo дaннитe нa Meждyнapoднaтa aгeнция пo eнepгeтиĸa тoзи изнoc пpeз юли и бил в
paзмep 1,9 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe - c 500 xил. бapeлa пo-мaлъĸ oт мaй.
Mнoгo aнaлизaтopи и yчacтници нa пaзapa дoпycĸaт пo нaтaтъшнo cepиoзнo yвeличaвaнe нa пeтpoлнитe цeни - вĸлючитeлнo
и тяxнoтo нapacтвaнe дo 100 дoлapa зa бapeл в ĸpaя нa тaзи и нaчaлoтo нa cлeдвaщaтa гoдинaтa.
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