Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ СКАТ
√ Може ли да има икономика без движение на стоки и товари?
Запис от ТВ предаването "Алтернативи" с водещ Георги Колев, излъчено по Национална телевизия СКАТ на 04.11.2018 г.
То бе посветено на транспортния бранш в България. В него участват със свои анализи и коментари кап. Никола Христов председател на УС на "Българска асоциация на корабните брокери и агенти" и Ангел Сафев - председател на УС на
„Национално сдружение на българските спедитори“ - НСБС (членове на АИКБ).
Гледайте на живо и следващите издания на "Алтернативи" всяка неделна вечер от 20.00 до 21.30 ч.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ С тежки критики бюджетът на НЗОК мина на първо четене в парламента
Здравният министър Кирил Ананиев обеща до второ гласуване в проекта да влязат приемливите предложения на
опозицията
Парламентът прие на първо четене проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2019 г. Това
стана по време на извънредно заседание на депутатите вчера.
От гласувалите 180 народни представители 108 бяха "за", 62 бяха “против”, 10 се въздържаха. Против бяха депутатите от
БСП и ДПС, от "Воля" се въздържаха.
Проектът на бюджет на здравния фонд бе сериозно разкритикуван от опозицията главно заради липсата на реални здравни
политики, които да бъдат проведени със завишения здравен бюджет, заради опитите да се променят фундаментални
здравни закони с преходните разпоредби на този бюджетен закон и заради липсата на философия в поректа.
Здравният министър Кирил Ананиев обеща, че между първо и второ четене ще бъдат изслушани всички предложения за
промени в бюджета за НЗОК, но ще бъдат включени само тези, които са приемливи.
„Считам, че предложенията са целесъобразни, правилни и по време на дебатите между първо и второ четене някои от тях
ще бъдат приети, защото водят до по-добра ефективност на здравната система. Имаше и мнения, с които не съм съгласен
и те не отговарят на политиката, която си е поставило министерството и правителството като цяло”, каза министърът в
изказването си пред депутатите в залата.
По отношение на финансовите показатели на предложения проект за бюджет Кирил Ананиев посочи, че предвиденият
ръст на приходите за 2019 г. в размер на 490 млн. лв. ще създаде условия НЗОК заедно със съсловните организации да
намерят най-справедливото и балансирано решение по отношение на всички здравноосигурителни плащания. Така по
думите му ще бъдат решени проблемите с подобряване на качеството и достъпа на българските граждани до
здравеопазване.
Ананиев не се съгласи с тезата на опозицията, че няма показатели за измерване на качеството на терапията. По думите му
дори вървим до такива, които да измерват индивидуалните нужди на всеки пациент.
Министърът обясни, че с преходните разпоредби на закона се предлагат неща, които са необходими за реформата, а
именно промени в правната, организационната и контролната среда, които трябва да се регламентират сега, като база за
безпрепятствено влизане на новия здравен модел от 2020 година. За да бъде успешен моделът обаче, трябва да се
премахнат пречките, каза министърът, обяснявайки защо се променят 16 здравни закона през бюджета на НЗОК.
Това не става на тъмно, ще дам конкретен отговор по всеки въпрос, аргументирано, за да не остане съмнение за
задкулисие, заяви Ананиев.
По време на дебатите по бюджета на Здравната каса стана ясно защо от ДПС няма да подкрепят бюджета - заради
принципни различия за политиките.
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Нигяр Джафер настоя за преосмисляне на политиките за здравна превенция, на регулативните стандарти. Призова да се
върне общественият характер на касата, защото прехвърлянето на ангажименти към касата, които принципно са на
държавата, е грешка. Целта не е да се съхранява бюджетът, а да се постигне по-добро здравеопазване, каза депутатът.
Джафер посочи, че ДПС е против предложението парламентът да разрешава нови лечебни заведения, което за нея е
нонсенс. По другото предложение - прелицензирането на всички болници, тя каза, че това е на практика прелицензиране
на корупцията.
Хасан Адемов обърна внимание, че увеличението на приходната част се дължи не на добрата воля на управляващите, а на
променени законови актове, които важат от догодина – увеличена е базата при запазени ставки и затова идват 490 млн
лева повече. С едната ръка се взема, за да се каже, че се дава с другата, заяви Адемов.
Завишеният бюджет не значи нищо, ако няма как парите да бъдат усвоени – така че е важно да се уточнят механизмите по
усвояването, призова той. Регулативните стандарти са излишни, защо пак фигурират, защо остават и лимитите за
дейностите, попита той.
Георги Михайлов от БСП заяви, че от левицата няма да подкрепят предложения проект за бюджет на касата, защото
заложените пари не обслужват здравните политики и това е предизборен бюджет, който не представя никаква сериозна
философия за лечение на болната ни здравна система. Балансът между болнична и доболнична помощ трябва да бъде
променен, нарушен е балансът и при заплащането за болничната помощ спрямо лекарствата, посочи Михайлов.
През преходни и заключителни разпоредби се променят над 16 закона, което е законово нарушение и е неправомерно,
каза още той.
Доста непрофесионално се прави опит да се решават проблеми. Остава и мораториумът за откриване на нови дейности в
рамките на една районна каса, ако такава дейност е разкрита, или областните болници трябва да връщат пациенти,
отбеляза депутатът от левицата.
Относно предвижданата мегаагенция за медицински надзор той каза, че тя няма капацитета да реагира при сложни
специфични трансплантационни проблеми нахпример. Не може и да прелицензира огромният брой лечебни заведения и
практики. Подобен ход само може да навреди на здравеопазването, коментира Михайлов.
Механичното преминаване на фонда за лечение на деца към НЗОК също е грешка, отбеляза той и попита как един
разплащателен фонд ще решава кой да се лекува в чужбина. Според него това ще доведе до сериозни последствия за
обществото.
От Обединените патриоти подкрепят бюджета като обща философия, но обърнаха внимание, че въпреки ръста на
приходите, те пак са около 4,5% от БВП, тоест няма увеличение. От партията ще искат допълнителни разговори с министъра
и шефа на касата преди второ четене на проекта.
За първи път през следващата година бюджетът за здравеопазване ще надхвърли 5 млрд. лева. Средствата за
здравеопазване в бюджета ще бъдат 5,2 млрд. лева или 4,5% от БВП. Увеличението спрямо 2018 година е с 547 млн. лева.
Предвидени са близо 4,3 млрд. лева приходи и трансфери в бюджета на НЗОК за догодина, от които 2,8 млрд. лв. са
приходи от здравноосигурителни вноски и 1,4 млрд. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Общо текущите разходи са
в размер на 4,2 млрд. лв., което представлява увеличение с 476,9 млн. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2018 г.
Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4,1 млрд. лв., което представлява увеличение с 454 млн. лв.
спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. 2,5 млрд. лева ще отпусне държавата за медицински дейности (за първична
извънболнична медицинска помощ - 225 млн. лева; за специализирана извънболнична медицинска помощ - 250 млн. лева;
за медико-диагностична дейност - 90 млн. лева; за болнична медицинска помощ - 2 млрд. лева). 167 млн. лева са
предвидени за дентални дейности, а 1,2 млрд. лева за лекарства и медицински изделия. 160,4 млн. лева ще се дадат за
здравноосигурителни плащания за медицинска помощ.
Предвидено е всеки месец Министерството на здравеопазването да отпуска на НЗОК 43 млн. лева за разходи.
През 2019 година здравната осигурителна вноска от 8% ще се запази.
С преходните и заключителни разпоредби се създава Агенция за медицински надзор като правоприемник на
изпълнителните агенции „Медицински одит“ и по трансплантации. След приемането на закона за бюджета Народното
събрание ще дава съгласие за създаването на нови лечебни заведения. А Министерски съвет - за разширяване дейността
на съществуващите. Сегашната процедура за акредитация на лечебните заведения за извършваната от тях цялостна
медицинска дейност и/или отделни медицински дейности ще отпадне.
Регламентира се създаването на Национална здравно-информационна система с пълна информация за здравното
състояние на всяко лице. Национална експертна лекарска комисия ще създаде база данни за всички лица, преминали през
ТЕЛК/НЕЛК.
Дейността на Центъра „Фонд за лечение на деца“ и на Комисията за лечение в чужбина, преминава към НЗОК, като
финансовите средства ще се осигуряват от Министерството на здравеопазването чрез трансфер.
В срок до 3 месеца след обнародване на промените ще бъдат изготвени медицински стандарти за всички специалности.
Здравният министър ще определя финансови правила за държавните и общинските болници.
Предвиждат се нови механизми на заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия.
√ Водачите с нарушения ще плащат „Гражданска отговорност“ с надценка до 400%
До 6 декември в КФН очакват мнения и становища по проекта за въвеждане на системата "бонус-малус"
Водачите с рисково поведение на пътя ще плащат задължителната застраховка "Гражданска отговорност" до 400%
надценка, а спазващите правилата ще ползват отстъпка до една четвърт от сумата.
Това предвижда проектонаредба на Комисията за финансов надзор (КФН) за въвеждане на системата "бонус-малус".
Новият подход предвижда финансови насърчения за коректните шофьори и санкции за нарушителите на правилата.
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Небанковият финансов регулатор прие на първо четене проект на Наредба за единните изисквания за коригирането на
застрахователната премия, съобщи пресцентърът на КФН.
Избраният от предложенията на международния консултант вариант е резултат от дейността на работна група, която
включва експерти от КФН, МВР и Министерство на транспорта и съобщенията.
Предложената система "бонус-малус" ще се прилага на територията на България.
Предвидени са общо 20 класа, като базовият клас (8) е равен на базовата застрахователна премия – премията, както е
определена от застрахователя без допълнителни изменения.
Ще бъдат въведени седем класа бонус (1-7), които ще се прилагат към собствениците на коли с безрисково поведение на
пътя и за които премията ще се намалява. Максималното намаление ще бъде с 25% от базовата премия.
Ще има и дванадесет класа за малус (9-20), които ще се прилагат спрямо собствениците с рисково поведение на пътя, за
които премията ще се увеличава, като максималното увеличение ще бъде 400% (четири пъти) спрямо базовата премия.
При въвеждане на системата всички собственици на моторни превозни средства ще бъдат поставени в базовия клас и няма
да получават нито увеличение, нито намаление на застрахователната премия.
Ако през първата година не са извършени нарушения по пътя, нито са изплащани обезщетения за причинени вреди,
собственикът ще преминава в следващия по-нисък клас и при следващо сключване на застраховката ще получава
намаление.
Когато обаче са причинени вреди или нарушения при движението по пътищата, "бонус-малус" класът на собственика и
съответно за автомобила ще расте и при последващо сключване на застраховката премията ще се увеличава.
Нарушенията в зависимост от тяхната тежест са класифицирани в седем категории. Най-леките са в първа категория и ще
увеличават "бонус-малус" класа с една степен.
Най-тежките нарушения са в седма категория с деветнадесет степени, като собственикът или автомобилът отиват в найвисокия "бонус-малус" клас.
За да се избегнат манипулации, "бонус-малус" класът на автомобила ще се запазва и при неговото прехвърляне, както и
при прекратяване на регистрацията.
С проекта на наредба се цели създаването на механизъм, който да доведе до по-справедливо разпределение на
застрахователната премия между лицата, които сключват полицата "Гражданска отговорност" на автомобилистите,
посочват от КФН.
Регулаторът възнамерява по този начин и да гарантира финансовата стабилност на системата, така че да не се застрашава
платежоспособността на застрахователния пазар.
КФН прогнозира, че режимът няма да предизвика събирането на по-високи средни премии от пазара, нито да способства
за намаляване на тези средни премии.
Крайната и най-съществена цел е да се създадат условия за намаляване на пътнотранспортните произшествия и особено
на тежките, които водят до загуба на човешки живот или трайно инвалидизиране и по този начин да бъдат предотвратени
както лични страдания на жертвите и техните близки, така и да бъдат ограничени вредите за държавата и обществото,
коментират от КФН.
√ Томислав Дончев: Най-ценната подкрепа от държавата е образованието
За последните 10 години в Пирдоп са инвестирани над 1,2 млрд. лв., обяви вицепремиерът
Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че ролята на държавната администрация е да бъде в услуга както на хората, така
и на бизнеса - да няма излишни режими и хартия. Най-ценната подкрепа от държавата обаче е образованието и това трябва
да стане обединяващ приоритет за България, заяви той по време на отбелязването на Деня на металурга и на 60-тата
годишнина на медодобивния завод в Пирдоп, цитиран от БТА. "Аурубис България" е домакин на празника. Дончев изтъкна
необходимостта от подготовката на повече инженерни кадри, а в професионалното образование да има по-голям дял на
дуалното обучение.
Вицепремиерът каза, че компанията е сред най-големите данъкоплатци и успешен чуждестранен инвеститор, а тук се
намира най-мощният индустриален център на България. Тук за последното десетилетие са инвестирани над 1,2 млрд. лева,
отбеляза Дончев.
Той посочи, че делът на индустрията е 28,5 на сто от БВП. Когато говорим за електролитна мед, България произвежда близо
1% от световния добив и близо 8 на сто от добива в ЕС, а когато говорим за анодна мед - делът е двоен, каза Дончев.
Социалният министър Бисер Петков, който също участва в честването, изтъкна, че предприятието е сред водещите в
България не само в бранша, но и за икономиката. "Аурубис България" е пример за социално отговорна политика, обърната
към работещите в компанията, които получават възнаграждения и социални придобивки, които ние на като министерство
бихме искали да виждаме в повече български предприятия, изтъкна социалният министър.
Той посочи още, че инвестициите на дружеството в околната среда позволяват да има модерно производство, което не я
застрашава. За десет години броят на злополуките на работното място са намалели повече от три пъти, което е
впечатляващо за високо рисково производство, изтъкна още социалният министър.
По данни на Българската асоциация на металургичната индустрия в металургията 13 400 души пряко са заети, а 60 хил. косвено. Над 4,2 млрд. лева през последните две десетилетия е инвестирала металургията, 3,8 млрд. лева е
външнотърговският положителен баланс от металургията, 17 на сто от енергийното потребление в индустрията е в
металургията, 9 на сто - на природния газ, 1,1 млрд. лева е добавената стойност, произвеждана в металургията.
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БГНЕС
√ Проф. Христина Вучева: Държавният бюджет отново няма да се обсъжда по същество
Христина Вучева е доктор по икономика и професор по финанси. Тя е регистриран одитор-дипломиран експертсчетоводител. Проф. Вучева е бивш министър на финансите в първото служебно правителство /1994-1995 г./
Анализът е направен специално за Агенция БГНЕС.
Както всяка година съществените въпроси по държавния бюджет няма да се обсъждат при неговото приемане от
народните представители. От програмата на Народното събрание за 06.11.2018 г. разбираме, че се предвижда да се
обсъждат проекти на закони за: държавен бюджет, за бюджет на НЗОК и на НОИ.
Дори само да изчетат отделните параграфи на законите, каквото е изискването, са необходими десетки часове. Този факт
сам по себе си е показателен за отношението на управляващите към процедурата, както и към съдържанието на тези
основни документи. Бърза се да се спази някакъв срок без притеснение, че по този начин се признава, че мнението на
народните представители за тези три основни за гражданите закони е без значение. Гласуването е формален акт.
Бюджетите ще са такива каквито са направени от министъра на финансите и министър-председателя.
Министърът на финансите обяви проекта на закон за държавен бюджет на 22 октомври. Осъществено бе обсъждане на
проекта с представители на националния съвет за тристранно сътрудничество. Последваха дежурните минутни коментари
по сутрешните телевизионни предавания. Проведено по този начин обсъждането на бюджета се насочи по темите
поставени от работодателските организации за минималната работна заплата, за максималния осигурителен доход и за
работните заплати на държавната администрация.
Този подход се повтаря през последните десет години като се подминават истинските бюджетни проблеми. Ето някои от
тях: Първо, каква държава искаме през 2019 г. и какъв отговор се съдържа в Закона за държавен бюджет /ЗДБ/ за 2019 г. с
данъчни приходи 22.07% и разходи 22.50%. През март 2018 г. високопоставен служител на ЕС, г-н Ищван Секела – директор
по икономически и финансови въпроси в ЕК, изнесе доклад в представителството на ЕК в София, съдържащ оценки за
страната ни. В доклада се отбелязва, че в България се събират под формата на данъци малко средства и се разпределят
съответно ограничени ресурс за публични услуги, което определя тяхното недобро качество.
Според докладчика след като сме избрали пътя на „малка държава” и този път се следва от всички правителства,
държавата трябва да е изключително ефективна. Според доклада, обаче, данните сочат, че случаят не е такъв. Избраният
модел предполага: А/ постигане на много висока събираемост на данъците; Б/ много нисък процент на сива икономика;
В/ намаляване дела на недекларирания труд. Тези обобщения на представителя на ЕК изискват преди разработване и
обсъждане на Закона за държавен бюджет да сме изяснили дали сме готови с действията, които ни осигуряват резултатите
по точки А, Б и В или ще продължим, както в предходните години, да се примиряваме с ниското ниво на публичните услуги,
като се хвалим с ниски данъци и финансова стабилност. За съжаление, към проекта за ЗДБ от години не се прилага доклад,
изискващ се по чл. 86 от Закона за публични финанси /ЗПФ/, от който да разберем дали Министерският съвет, като
вносител на проекта за ЗДБ, има отношение по въпросите разгледани в мартенския доклад на представителя на ЕК. Второ,
какво се предвижда в проекта за ЗДБ, за да се смекчи, или ограничи демографската криза и по-конкретно – предвиждат
ли се мерки за увеличаване на раждаемостта.
Внимателният преглед на политиките предвидени в отделните министерства, агенции и комисии, не открива някакви
действия по въпросите за намаляващото население на страната. Отсъствието на посочения доклад по чл. 86 от ЗПФ и
неудачното му заместване с доклад от 200 страници относно тригодишната бюджетна прогноза, е сериозно препятствие
при опита да се разбере дали изобщо демографския проблем е забелязан. Тази празнина не може да бъде попълнена с
опита да се променят някои административни изисквания при плащане на данък доход на физическите лица при т.н.
облекчения за млади семейства.
Намаляващото население на страната ни и ниската раждаемост не само че са от изключително значение, но са и въпроси,
чието решаване задължително се свързва навсякъде с годишните държавни разходи. В този смисъл идеята на опозицията
да се изплаща еднократно при раждане на второ дете парична сума – поне 6400 лева на работещи родители, заслужава
адмирации и трябва да бъде приета дори и с цената на увеличен дефицит.
За съжаление, в споменатия ЗПФ има текст, който не позволява да се променя от Народното събрание размера на
бюджетния дефицит предложен в изготвения проект за ДБ от министерския съвет. Тази разпоредба трябва да бъде
отменена, защото тя обезсмисля напълно т.н. обществено обсъждане и дебатите по проекта за закон за държавен бюджет.
Трето, в проекта на Министерския съвет е предвидена сума за капитални разходи в размер от 2890 млн. лв. За 2018 г.
предвидената сума за тази цел е 2360 млн. лв. като изпълнението към 30.09.2018 г. е 423 млн. лв. или 18 %. Посоченото се
повтаря през всички години от управлението на ГЕРБ, което поражда съмнения, за съзнателно изкривяване на
предвижданията за капитални разходи. Налага се изводът, че надутите и непокрити с реални проекти и намерения суми
за капитални разходи се използват като своеобразен резерв на правителството, чрез който през годината се правят
изменения на бюджетите по отделни министерства. Само на пръв поглед това изглежда като действие свързано с някаква
политика или общополезна цел. На практика този подход е стимулаторът на неясни и в повечето случаи лобистки разходи,
от които имат интерес отделни стопански субекти и личности, а не обществото.
Четвърто, всеки проект за бюджет по дефиниция трябва да е обвързан с управленската програма на правителството.
Традиционно това се спазва само по отношение на данъчните ставки, за да се обясняват и отбиват ежегодните
предложения за диференцирани ставки по ДДС, или за въвеждане на необлагаем минимум за доходите до размера на
минималната работна заплата. По отношение на обещанията, включени в правителствената програма отсъства както
предвиждане на разходи, така и каквито и да са обяснения. Такъв е случаят с обещаното преизчисляване на всички пенсии,
отпуснати преди 2010 г. на основа средния осигурителен доход за 2009 г. Това беше включено в програмата по идея на
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партньорите на ГЕРБ, често повтаряно в процеса на приемане на управленската програма. В проекта за бюджет за 2019 г.
дори няма обяснение защо този разход не се предвижда.
Пето, няма случаи до сега при обсъждането на бюджетните разходи някои да е поискал пред Народното събрание да се
яви представител на съдебната власт, който да обясни ежегодното нарастване на разходите и да даде подходящо
обяснение за ефективността на тези разходи. Отсъстват винаги данни за средните заплати по отделните направления.
Независимостта на съдебната власт и правото й да представя самостоятелно изготвен бюджет не означава, че това трябва
да се прави непрозрачно и без обосновка за ефективност. Ще отбележим , че за 2017 г. разходите за съдебна власт са 565
млн. лв.; за 2018-591 млн. лв., а за 2019 г. се настоява за 769 млн. лв.
Всичко това създава усещане, че написаното в книги, закони, наредби относно публичните разходи е нещо, което се прави
„на ужким” за „пред чужденците” и отчетите, които представяме пред Брюксел.
Publics.bg
√ Т. Петкова: Договорът за доставка на газ от Шах Дениз 2 има ключово значение за България
Енергийният министър обясни, че интерконекторът с Гърция ще бъде въведен в експлоатация през 2020 г., когато се
очакват и първите количества природен газ от Азербайджан
Договорът между Булгаргаз и SOCAR за доставка на 1 млрд. куб. м. газ от находището Шах Дениз 2 от 2020 г. има ключово
значение за осъществяване на нашите приоритети в енергийната област. Това каза министърът на енергетиката Теменужка
Петкова по време на откриването на петото заседание на междуправителствената българо-азербайджанска комисия за
икономическо сътрудничество, което се провежда в София. Съпредседател на комисията от българска страна е министър
Петкова, а от азербайджанска – министърът на селското стопанство на Република Азербайджан Инам Каримов.
Министър Петкова увери участниците в заседанието в активните усилия на българското правителство за осигуряване на
диверсификация на газовите доставки чрез изграждане на междусистемните връзки със съседните държави. Ключово
значение сред тях има интерконекторът с Гърция, чиято реализация вече е необратим процес, посочи Петкова. Тя допълни,
че всички основни тръжни процедури в момента са в ход, така че връзката да бъде въведена в търговска експлоатация
през 2020 г., когато се очакват и първите количества природен газ от Азербайджан. Тези доставки ще задоволят около 30%
от потреблението в България, което е сериозен дял и ще повиши значително енергийната сигурност на страната.
Министър Петкова отбеляза и възможностите за участие на SOCAR в битовата газификация в България като елемент от
задълбочаващите се взаимноизгодни двустранни контакти в областта на енергетиката.
Откритата в началото на тази година пряка въздушна линия между двете държави също е фактор за задълбочаване на
търговските връзки, подчерта енергийният министър. Тя отбеляза широкото поле за ръст на взаимния стокообмен, който
е увеличен през 2017 г. спрямо 2016 г. с повече от 38%.
В рамките на заседанието двамата съпредседатели на комисията Теменужка Петкова и Инам Каримов проведоха
двустранна среща и обсъдиха и други сектори с потенциал за задълбочаване на взаимните контакти между България и
Азербайджан. Нашата страна има дългогодишни традиции в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата
промишленост, туризма, отбеляза министър Петкова. По нейните думи това са области с потенциал за развитие, за които
можем да организираме двустранен бизнес-форум, за да насърчим контактите на фирмено равнище.
Министър Петкова подчерта пред своя гост и добрите макроикономически показатели на страната – България е една от
водещите държави от ЕС, които очакват ръст на БВП около 4 % през тази година. Данъците в страната са сред най-ниските
в ЕС, което ни прави атрактивна инвестиционна дестинация, заключи тя.
Еconomy.bg
√ Бизнесът ще декларира предварително превоза на стоки с висок фискален риск
Вижте какви изключения от това правило се предвиждат в проект на ЗИД на ДОПК
Да се въведе нов пакет от мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск. Това предлага
правителството с представения за обществено обсъждане проект на Закон за изменение на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Стоките с висок фискален риск са посочени в списък на страницата на НАП. Този списък се допълва и изменя със заповед
на Министъра на финансите. Към момента в него попадат горива, храни (портокали, пресни череши, палмово масло,
октоподи и др.) и други стоки.
Предвижда се предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на Република България.
Задължени лица за предварително деклариране на превозите се предвижда да бъдат: получателят/купувачът на стоката
при вътреобщностно придобиване на стоки; доставчикът/продавачът на стоката при вътреобщностни доставки на стоки
или доставки на територията на страната; лицето, придобиващо стоката при тристранна операция по смисъла на Закона за
данък върху добавената стойност (ЗДДС), съответно вносителят – след приключване на митническия режим при внос.
Лицата ще декларират данните чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите (НАП), която ще предоставя
уникален номер за всеки отделен превоз на стока.
Когато при осъществяване на фискален контрол се установи, че даден превоз на стока с висок фискален риск не е
предварително деклариран, уникалният номер за превоза ще се издава служебно от органите на НАП. Получаването на
стоката или изпращането ѝ извън територията на страната също ще се потвърждава чрез електронна услуга на НАП.
Предлага се правилата за предварително деклариране на данни за превоз на стоки да се прилагат само по отношение на
превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 тона, движещи се по пътната мрежа
на територията на страната.
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Когато превозваните стоки с висок фискален риск са с тегло до 300 кг и на стойност до 3 000 лв. без данък върху добавената
стойност по отделните доставки и са предназначени за различни лица, извършващи дейност в обект или обекти на
територията на страната, получателят, съответно изпращачът, няма да бъдат задължени за предварително деклариране на
превоза, независимо че стоките се превозват с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона. Изключението е
предвидено за лица, получатели на стоки с висок фискален риск, които осъществяват дейност като търговци на дребно,
стопанисващи малки търговски обекти и получават в обектите си стоки с висок фискален риск в количество и стойност, за
които е оценено, че няма риск от загуби на данъчни приходи или рискът за бюджета е минимален.
Превозът на стоки с воден, железопътен и/или въздушен транспорт не са предмет на предварително деклариране на
данни. Когато превоз на стока започва с такъв превоз и се извършва претоварване на стоката на транспортно средство и
не се променя режимът на доставка, предварителното деклариране на данни за превоза с транспортното средство ще се
извършва по установения ред.
От обхвата на предварителното деклариране се изключват също така и превозите за крайно потребление и между обекти
на територията на страната, стопанисвани от едно лице, както и превозите на течни горива по отношение на доставките,
осъществявани от лицата и при условията на чл. 118, ал. 10 и 11 от ЗДДС. Изключението се предлага поради това, че на
основание ЗДДС лицата са задължени да предоставят информация за изпращането на горива по доставките, които
извършват, както и за получаването на горива по доставки, по които са страна-получател, се посочва в мотивити към
проектозакона.
На лицата ще бъде осигурен достъп по електронен път до актуална информация относно действията по фискален контрол,
които са предприети спрямо тях и какъв е техният етап. По този начин клиентите на администрацията ще бъдат
своевременно информирани за предприетите от администрацията производства и ще могат да извършат дължимото с
оглед защита на своите права и законни интереси.
Дарик
√ Държавният бюджет влиза на първо четене в НС
По настояване на председателя на БСП Корнелия Нинова днес депутатите първо ще разгледат данъчните закони. Такова
решение беше взето вчера след председателски съвет късно вечерта в парламента. Едва след това депутатите ще разгледат
проекта на държавен бюджет на първо четене.
Средно с 20 на сто да се повишат възнагражденията на учителите, а заплатите в държавната администрация да скочат с 10
на сто, предвижда финансовият план за следващата година. Няма да се плащат такси в университетите за специалностите,
за които има недостиг на пазара на труда. Допълнително ще бъдат отпуснати 150 милиона лева за децата с увреждания.
Минималната работна заплата от следващата година се увеличава от 510 на 560 лева. Хората в пенсионна възраст няма да
имат право вече да работят в държавната администрация, предвижда проектобюджетът.
В.Банкерь
√ България разчита на договора за доставка на газ от Азербайджан
Договорът между "Булгаргаз" и SOCAR за доставка на 1 млрд. куб. м. газ от находището Шах Дениз 2 от 2020 г. има ключово
значение за осъществяване на нашите приоритети в енергийната област. Това каза министърът на енергетиката Теменужка
Петкова по време на откриването на петото заседание на междуправителствената българо-азербайджанска комисия за
икономическо сътрудничество, което се провежда в София. Съпредседател на комисията от българска страна е министър
Петкова, а от азербайджанска – министърът на селското стопанство на Република Азербайджан Инам Каримов.
Петкова увери участниците в заседанието в активните усилия на българското правителство за осигуряване на
диверсификация на газовите доставки чрез изграждане на междусистемните връзки със съседните държави. Ключово
значение сред тях има интерконекторът с Гърция, чиято реализация вече е необратим процес, посочи Петкова. Тя допълни,
че всички основни тръжни процедури в момента са в ход, така че връзката да бъде въведена в търговска експлоатация
през 2020 г., когато се очакват и първите количества природен газ от Азербайджан. Тези доставки ще задоволят около 30%
от потреблението в България, което е сериозен дял и ще повиши значително енергийната сигурност на страната.
Петкова отбеляза и възможностите за участие на SOCAR в битовата газификация в България като елемент от
задълбочаващите се взаимноизгодни двустранни контакти в областта на енергетиката.
В. Монитор
√ Бойко Борисов на конгрес на ЕНП в Хелзинки
Избират наследник на Жан-Клод Юнкер
Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов заминава в сряда за Хелзинки, където ще се проведе конгрес на ЕНП.
Най-голямата партия в Европейския парламент ще вземе решение чия кандидатура да издигне на изборите през 2019г. за
поста шеф на Европейската комисия, която в момента се оглавява от Жан-Клод Юнкер.
Председателят на ЕНП Жосеф Дол посочва в писмо, че изборите през 2019 г. ще бъдат от решаващо значение за бъдещето
на Европейския съюз. „Нашата история се корени в самите основи на европейския проект. За съжаление, това наследство
сега е застрашено от екстремистки партии, а външните сили все по-често се опитват да разкъсат Европа, която сме си
поставили в създаването. Тези опоненти не предлагат алтернатива и предлагат само връщане към нестабилност и
конфликт“, посочва Дол.
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В делегацията на българския премиер ще бъдат зам.-председателите на ГЕРБ Цветан Цветанов, Йорданка Фандъкова и
Димитър Николов, еврокомисарят по цифрова икономика Мария Габриел, както и евродепутати от партията.
√ Всеки четвърти в новата агенция за пътна безопасност ще бъде чиновник
Звеното ще заработи от догодина
В новата Държавна агенция за пътна безопасност всеки четвърти ще бъде назначен. Общата численост на служителите ще
бъде 39 души. Това става ясно от публикуваното постановление на Министерски съвет, с което ще бъде създадено новата
структура.
Очаква се агенцията да заработи от началото на следващато година и ще се ръководи от бившия зам.-министър на
регионалното министерство Малина Крумова. Структурата освен председател е предвидено да има политически кабинет,
в който ще влизат неговият заместник и експерт за връзка с обществеността. Също така главен секретар, трима човека в
отдел „Инспекторат“, един човек ще бъде финансов контрольор , а 9 човека ще се занимават с „Административно-правно
и финансово-стопанско обслужване“. Така от общо 39 човека, които ще бъдат назначени първоначално в новата Държавна
агенция за пътна безопасност, 22 ще се занимават с оперативната и експертна дейност.
Новата структура трябва да подобрява координацията на пътната безопасност, да обезпечава политиката по пътна
безопасност „с обективни, безпристрастни и всеобхватни данни и анализ“. Също така трябва да осигурява мониторинг и
контрол на резултатите от прилагането на политиката и оценка на ефективността на предприетите действия, да изпълнява
мерките за осигуряване на пътна безопасност във всички текущи проекти по РПМ и да подобрява информираността на
обществото.
В. Сега
√ КЗК ще изучава пазара на горивата
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва пореден секторен анализ на пазара на горива. Ще се проверяват
производството и реализацията на бензин и дизел у нас, обявиха от комисията в съобщение до медиите вчера. Активността
на комисията е провокирана от серията протести срещу високите цени по бензиностанциите, проведени в няколко града в
последните две седмици.
В мотивите за новата проверка се изтъква, че тя се дължи на "серия публикации в медиите за увеличаване на цената на
автомобилните горива в редица градове на България, както и на получен сигнал, че цената на горивото на бензиностанция
във Велико Търново е съществено по-висока от тази на другите бензиностанции от същата верига в останалата част на
страната". Комисията установила, отново от медиите, че съществуват големи различия в цените на бензиностанции от една
и съща верига в отделните региони и дори в зависимост от разположението на обекта, както и че най-голямо увеличение
на цените има в Пазарджик, Пловдив, Хасково, Бургас, Враца, Видин, Монтана, Велико Търново и др. Това не кореспондира
с тенденциите за чувствително понижение в цените на петрола на международните пазари, посочва КЗК.
Досегашните анализи на КЗК за горивата всъщност не доведоха до никакви съществени резултати, макар от комисията да
твърдят, че в периода 2009 - 2017 г. многократно са анализирали развитието на конкурентната среда в сектора. Найпресният пример от работата на комисията е установяването на дъмпинг на цените на горивата от страна на веригата
бензиностанции на Веселин Марешки. Глобата, наложена от КЗК, беше съвсем символична - в размер на 0.1% от оборота
на "Трейднет Варна", което е малко над 175 хил. лв.
През октомври 2016 г. КЗК съобщи за писмени доказателства срещу шест компании: "Лукойл", OMВ, "Шел", ЕКО, "Петрол"
и "Газпром", открити в мейли на служители. В тях се обменяла информация за цени, пазарни дялове и др. Компаниите
имаха 30-дневен срок, за да се защитят от обвиненията. КЗК бързо забрави за доказателствата, които има, и няколко дни
след парламентарните избори през 2017 г., прие уверенията на петролните играчи, че не са обменяли никаква информация
за цени, и прекрати производството.
През 2011 г. антимонополният орган установи споразумение за определяне на цени между някои от компаниите,
опериращи на пазара на едро на масовия бензин и дизела. Глоби обаче не бяха наложени. Вместо това предприятията
поеха задължения, предложени от тях самите, с които да преустановят лошата практика. Две години по-късно комисията
направи проверка по случая и реши, че всичко е наред и задълженията от дружествата се спазват. През 2015 г. след
пореден секторен анализ се повтори същият сценарий, отново без глоби и без санкции. Според Закона за защита на
конкуренцията наказанието за картел от страна на дружествата е в размер от 10 на сто от общия оборот за предходната
финансова година.
В съобщението си комисията призовава обществеността за активно съдействие за предоставяне на всякаква информация
и данни във връзка със състоянието на конкурентната среда в сектора.
ПОВИШЕНИЕ
Според специализирания сайт за автомобилни горива "Фуело" средната цена на масовия бензин у нас вчера бе 2.36 лв. за
литър, а на дизела - 2.40 лв. за литър. Тези стойности надхвърлят летните рекорди, когато по традиция цените на горивата
се вдигат заради отпускарския сезон. Тогава бензинът и дизелът не бяха минали прага от 2.40 лв. за литър. Сравнение с
началото на годината показва, че от януари до сега горивата са поскъпнали с над 30 стотинки за литър.
БНT
√ Работодателят е длъжен да изплаща пропусната отпуска, реши съдът на ЕС
Съдът на Европейския съюз разгледа няколко случая от Германия на неизползван годишен отпуск. Със своето решение
съдиите в Люксембург подсилиха правата на работниците и служителите. Така например изплащането на отпуск, при
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приключване на трудово правоотношение, се запазва и в случаите, когато не е предявено искане за ползване. Освен това,
при смърт на наследниците следва да се изплати неизползваният отпуск. Мария Стоянова с подробностите.
Нито почивка на море, нито излет в планината, нито отдих вкъщи. Понякога въпреки желанието, се случва така, че отпуската
се изпуска. Тогава има основания да се поиска от работодателя изплащане на неизползваното, но полагащо се време и то
без предварително заявление. Това решиха съдиите в Люксембург днес.
Според тях платеният годишен отпуск не бива автоматично да се изтрива, само защото не е подавана заявка. В края на
трудовите правоотношения може да се поиска изплащане. Съдът на Европейския съюз обаче не излага работодателите на
произвол. Той ги призовава да подканят служителите или работниците да ползват отпуск. Ако те се откажат, тогава не се
дължат пари.
По друг иск, магистратите в Люксембург стигнаха по-далеч. При смърт, наследниците могат да поискат от работодателя на
починалия да изплати неизползвания до края на годината, но дължим отпуск.
Решението днес означава, че българските съдилища трябва да се съобразят с него, когато разглеждат трудовоправни
казуси. При разлики със законодателството на нашата страна, се налага то да бъде синхронизирано.
√ Референдум: Има ли достатъчно средства от Бюджет 2019 за най-важните сфери?
Има ли достатъчно средства от Бюджет 2019 за най-важните сфери в държавата - това беше въпросът и темата за
обсъждане в вчерашното издание на "Референдум". Според резултатите от допитването, 30.6% дават положителен
отговор, според 63 на сто средствата не са достатъчно, а 6.4% са без мнение.
След напрегнатото обсъждане от депутатите, в студиото на "Референдум" парламентарните сили влязоха в гореща
дискусия за Бюджет 2019. Как са разпределени парите на държавата за догодина? Отделят ли се достатъчно средства за
най-важните сфери? Какъв ще е ефектът от увеличените социални плащания? Откъде да се вземе и къде да се даде повече?
Своите аргументи по тези въпроси изложиха Менда Стоянова – депутат от ГЕРБ и председател на Комисията по бюджет и
финанси, Жельо Бойчев - депутат от "БСП за България" и член на икономическата и енергийната комисии, Йордан Цонев –
зам.-председател на ДПС, и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси, Кръстина Таскова - зам.-председател
на "Воля" и член на комисията по бюджет и финанси, Емил Димитров, депутат от "Обединени патриоти" и председател на
комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата.
√ ЕК отпуска на общините пари за безплатен безжичен интернет
В 14:00 ч. българско време ще бъде отворен конкурсът по инициативата на Европейската комисия за безплатен публичен
интернет. Общините могат да кандидатстват за ваучери в размер на 15 000 евро за осигуряване на безплатна,
високоскоростна WiFi връзка на оживени обществени места.
Инициативата на ЕК е с бюджет от 120 млн. евро до края на 2019 г. Средствата ще бъдат отпуснати директно на местните
власти. Комисията ще избере проектите на принципа "първи подал, първи получил".
В предстоящата обява първите 2800 общини ще получат ваучер, като всяка държава-членка има гарантиран брой ваучери.
√ Междинни избори в САЩ: Републиканците задържат своя контрол в Сената
В Съединените щати демократите печелят мнозинство в Камарата на представителите, а републиканците - в Сената. Това
сочат първите прогнози на американските медии за резултатите от гласуването на междинните избори за конгрес.
Републиканците задържат своя контрол в Сената, но за първи път от 8 години изглежда демократите си връщат контрола
в Камарата на представителите.
От тези 435 места - 185 са в ръцете на демократите, 175 в ръцете на Републиканската партия. 360 от общите 435 места са
обявени, но въпреки това може да се каже, че демократите имат мнозинство в Камарата на представителите. Така те ще
могат да контролират Федералният бюджет, ще могат да започват всякакви разследвания с помощта на комисии, ще могат
да блокират законопроект на републиканците.
Демократите, например, могат да увеличат парите за разследването на Милър за руска намеса в изборите и дали някой от
компанията на Доналд Тръмп е бил намесен.
Това, което се случи на изборите, може да промени целия политически тон, защото без компромиси по ключови закони,
може да се стигне до застой. Републиканците държат Сената, демократите се очаква да имат мнозинство в Камарата на
представителите. И в двете камари трябва да приемат закона, за да влезе в сила. Затова трябва да има компромис.
Екзитполовете показват, че здравеопазването и миграцията са били основните теми в съзнанието на гласоподавателите,
когато са подавали вота си.
√ Барние: Няма да има сделка за Брекзит без споразумение за ирландската граница
Европейският съюз няма да сключи с Великобритания споразумение за напускане и/или да й даде преходен период след
Брекзит, ако няма сделка, предотвратяваща "твърда" граница в Ирландия. Това заяви днес главният преговарящ на ЕС
Мишел Барние. Той каза, че ще се стреми към постигане на съгласие за 100% от проектоспоразумение за Брекзит.
"Това, което липсва, е решение по въпроса за Ирландия", заяви главният преговарящ на ЕС за Брекзит по време на обща
пресконференция със словашкия министър-председател Петер Пелегрини. "Без такова решение няма да има
споразумение и няма да има преходен период. Това е сигурно", допълни още Барние.
По думите му ЕС се стреми да подобри своето предложение за т.нар. подсигуряване, насочено към запазване на
ирландската граница отворена независимо от последиците от Брекзит, но то трябва да бъде приложимо, работещо и при
всякакви условия.
"То не може да има крайна дата. Трябва да бъде приложимо, ако и докато не бъде намерено друго решение", заяви
Барние.
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БНР
√ Цели 84% от работещите в ЕС през 2017 година с IT образование са били мъже
Най-нисък е делът на работещите мъже с IT образование в България, но при най-висок дял на жените IT специалисти
Проучване на Евростат показва, че през 2017 година мъжете са представлявали цели 84% от 2,7 милиона души в рамките
на Европейския съюз, които са работели и които са имали образование по информационни и комуникационни технологии
(ИКТ).
Сред държавите - членки на ЕС страната с най-висок дял на заетите мъже с IT образование е била Чехия (93% от IT
специалистите са били от мъжки пол), следвана от Унгария и от Полша (и при двете – 90%).
За разлика от тях е имало три страни от ЕС, където този дял е бил около или под 75% – Румъния (75%), Ирландия (73%) и
България, където "едва" 66,2% от работещите през миналата година с IT образование са били мъже.
Това обаче означава, че делът на работещите жени в нашата страната, които са били с IT образование, е бил най-висок в
рамите на целия ЕС – цели 33,8% при едва 16,3% средно в рамките на Съюза.
√ Ускоряване на производствената инфлация в еврозоната за пети пореден месец
Производствените цени в еврозоната се повишиха през септември по-рязко от очакваното в резултат на поредно силно
нарастване на енергийните цени, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.
Индексът PPI, измерващ цените на производител, се повиши през септември с 0,5% спрямо август, когато нарасна с 0,4%
(възходяща ревизия от повишение с 0,3%), докато осредните очаквания на финансовите пазари бяха за малко по-скромно
повишение от 0,4 на сто. Това представлява трайно увеличаване на производствени цени за пети пореден месец.
На годишна база производствените цени в еврозоната нараснаха в началото на есента с цели 4,5% при средна прогноза за
повишение с 4,3% и след възходяща ревизия на данните за август до растеж на индекса PPI с 4,3% вместо с 4,2 на сто. За
пореден месец основен генератор на производствената инфлация бяха енергийните цени, като през септември те
нараснаха с цели 12,7% на годишна база и с 1,6% спрямо предходния месец.
Основният индекс PPI (изключвайки енергийните цени) се повиши за трети пореден месец с 0,1% и нарасна на годишна
база с едва 1,5% след повишение с 1,6% през август, посочва Евростат.
Растежът на производствените цени през септември е предпоставка за по-нататъшно засилване на инфлационния натиск
в еврозоната. Това беше потвърдено от Евростат през предходната седмица, когато европейската статистика отчете
нарастване на индекса на потребителските цени (CPI) през октомври с 2,2% на годишна база след растеж с 2,1% през
септември, достигайки близо 6-годишния връх (най-висока потребителска инфлация от декември 2012-а година). По този
начин инфлацията в еврозоната задържа за пети пореден месец над целевото ниво на ЕЦБ за инфлация от малко под 2 на
сто.
Индексът на производствените цени в рамките на целия ЕС се повиши през септември с 0,6% на месечна база, като на
годишна база производствената инфлация се ускори до 4,9% от 4,8% през август, достигайки за втори път в рамките на
последните три месеца най-високо ниво от април 2017-а година (през юли индексът PPI също нарасна с 4,9%).
През септември индексът PPI отбеляза най-солиден растеж на годишна база в Белгия (повишение с 9,0%), следвана от
Унгария (с 8,4%), Дания (със 7,6%) и Естония (със 7,4%), като производствените цени се понижиха единствено в Ирландия
(спад с 2,8%).
Данните на Евростат за България показват малко по-сдържано повишение на производствените цени през септември с
0,3% на месечна база след повишение с 0,2% през август и стабилизиране на производствената инфлация на годишна база
на ниво от 3,1% за втори пореден месец (след като през юни индексът PPI нарасна с цели 5,7%).
√ Изненадващо повишение на германските промишлени поръчки през септември
През септември индустриалните и промишлените поръчки в Германия нараснаха изненадващо за втори пореден месец
благодарение на солидно повишение на вътрешните поръчки и на тези, постъпили от еврозоната, показват данни на
германската официална статистика Destatis, предполагащи, че водещата европейска икономика приключва третото
тримесечие в по-добра от очакваното форма.
Поръчките за промишлено производствени стоки се повишиха през септември с 0,3% спрямо август, когато нараснаха с
2,5% (възходяща ревизия от предишна оценка за растеж с 2,0%) и при прогноза на финансовите пазари за понижение с 0,6
на сто.
Вътрешните поръчките в рамките на Германия скочиха с цели 2,8%, докато общите външни (чуждестранни) поръчки се
свиха с 1,4 на сто. Постъпилите от останалата част на еврозоната поръчки за промишлено произведените стоки в Германия
обаче се повишиха с 2,4%, докато индустриалните поръчки извън единния валутен блок отбелязаха солидно понижение с
3,7 на сто.
Спрямо септември 2017 година промишлените поръчки в Германия се свиха с 2,2% след понижение с 1,8% през август
(слаба възходяща ревизия от предишна оценка за на Destatis за понижение с 2,1%) и очаквания за още по-силен спад с 2,8
на сто.
Промишленият оборот (на сезонно коригирана база и отчитайки работните дни) се повиши с 1,1% спрямо август, когато
нарасна с 0,3 на сто.
Трябва да се има предвид, че индикаторът за промишлените поръчки показва общия размер на поръчките, получени от
производителите на средства за производство, както и от производителите на междинни и потребителски стоки в страната.
Слаби данни (намаляване на поръчките) подсказват за проблеми в германската промишлена сфера и обратното – посилните данни са позитивен знак за индустриалния сектор и респективно за икономическия растеж на Германия.
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Днешните по-силни от очакваното данни за септември и възходяща ревизия на и без това солидните данни за август са
сякаш предпоставка за подобряване на германската промишлената активност през есента след отчетената слабост през
голяма част от лятото.
В рамките на цялото трето тримесечие обаче индустриалните поръчки се понижиха с 0,1% в резултат на слабите
чуждестранни поръчки, отбеляза германското икономическо министерство. Това предполага, че промишленият сектор е
малко вероятно да допринесе за общия икономически растеж в Германия през периода юли – септември.
Предварителните данни на федералната статистика за растежа на БВП на Германия през третото тримесечие ще бъдат
оповестени през следващата седмица.
"Развитието на индустриалните поръчки през август и септември показва, че проблемите, свързани с регистрацията на
превозни средства в резултат на новите тестови правила за отработените вредни газови емисии (WLTP), започват бавно да
се разрешават", допълниха от министерството.
WLTP е съкращение от Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure и в превод означава "световно
хармонизирана изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили", като описва новата изпитателна процедура,
според която се установяват разходът на гориво и вредните емисии на новите автомобили.
Новият WLTP стандарти станаха задължителен от 1-ви септември, принуждавайки производителите на автомобили,
включително водещи компании като Volkswagen и Renault, да спрат доставките на някои модели, които все още не бяха
сертифицирани наново.
Според Министерството на икономиката германското производство вероятно ще стимулира икономическия растеж през
четвъртото тримесечие, тъй като редица компании все още се радват на необичайно високо ниво на поръчки.
Германската индустриална асоциация VDMA, която представлява повече от 3200 предимно малко и компании в среден
размер, обаче отбеляза в понеделник, че търговските санкции и заплахата от по-нататъшни протекционистки мерки от
страна на администрацията на Белия дом са довели до нарушаване на спокойствието на мнозина клиенти.
Cross.bg
√ МС променя състава на българското представителство в Брюксел
Министрите ще определят нов състав на постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в
Брюксел.
Постоянното представителство е най-голямото дипломатическо представителство на Република България. То е различно
със своята структура, тъй като в неговия екип участват експерти от всички министерства. Посланик Димитър ЦАНЧЕВ е
постоянният представител на България към ЕС.
На редовното правителствено заседание ще бъде избран и изпълнителен директор на Национален дарителски фонд „13
века България”.
Дневният ред на заседанието на Министерски съвет предвижда и промяна на наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с постановление № 97 на Министерския съвет
от 2013 г.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Въпроси към ВМРО. Мигранти, фалшиви новини и гражданство - гост Ангел Джамбазки
Въздухът в Пловдив. Какъв въздух дишат в Пловдив? Измерванията - на живо
Екология и политика. Околната среда на фокус - министър Нено Димов
Гласове от САЩ. Междинните избори в САЩ - тест за управлението на Тръмп. Какво показват резултатите?
Без бира. Стоп на бирата след 22 часа - защо общината в Пловдив взе такова решение?
БТВ, "Тази сутрин"
Как ще бъде решен конфликтът между НИМХ и БАН? В студиото - министърът на образованието Красимир Вълчев.
Ще бъде ли криминализирано отглеждането на домашни животни?
Имало ли е сигнали за продажба на български паспорти? Разговор с бившия служебен министър Мария Павлова.
Ще доведат ли скандалите в управлението до предсрочни избори? Коментар на Татяна Дончева.
Уникални погребения от XV век в Кремиковския манастир - какво разкриха археолозите?
Нова телевизия, „Здравей България"
Пенсионерка - наркодилър! Говорят близките на 77-годишната жена, арестувана за разпространение на наркотици.
До 400 процента по-скъпа „Гражданска отговорност" за нарушителите на пътя! Говори Владимир Савов от Комисията
за финансов надзор.
Кворум на косъм, бюджет на прицел. Ще удържат ли управляващите - гостува Димитър Главчев от ГЕРБ.
След протестите - държавата на проверки в бензиностанциите. Лъжат ли с цените на горивата?
Кой е случаят, заради който повече роднини вече могат да получават обезщетения при катастрофи?
Какво ще е наказанието за шофьора без книжка, убил две жени на тротоар?
Защо родители решиха да заведат децата си на училище с маски на лицето? На живо от Русе.
Изборът на САЩ. Кой ще контролира Конгреса и какво ще се промени за българите отвъд океана? На живо с
резултатите и реакциите.
Спасените съкровища на България. На живо - кои са антиките, спасени от нелегален трафик?
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Profit.bg
√ Ръст за индексните фючърси след изборната победа на демократите
Фючърсите на щатските индекси и азиатските акции изтриха по-голямата част от ръста си, след като стана ясно, че след
междинните избори в САЩ Републиканците губят досегашния си контрол над Конгреса.
Фючърсите на S&P500 нарастват с 0.25%, ограничавайки по-голямата част от ръста си от 0.4% отпреди това, след като
изборните резултати показаха, че Демократите поемат контрола на Камарата на представителите в Конгреса.
Изборите бяха определяни като своеобразен референдум за политиката на президента Доналд Тръмп.
Инвеститорските нагласи в азиатската търговия са волатилни.
Азиатските акции запазиха по-голяма част от ръста си, но отстъпиха от върха, като азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI
бележи повишение от 0.3%, а японският Nikkei скочи с 1.2%.
Преди изборите инвеститорите очакваха демократите да спечелят мнозинство в Камарата на представителите и в резултат
на това останаха скептично настроени по отношение на предложението на Тръмп от края на миналия месец за намаляване
на данъците за домакинствата със средни разходи.
Във вчерашната сесия Dow Jones нарасна с 0.68%, до 25 635.01 пункта, докато S&P 500 се повиши с 0.63%, до 2 755.45
пункта.
Технологичният Nasdaq Composite добави 0.64%, до 7 375.96 пункта.
В битката за Сената републиканците надделяха, вземайки победата в щата Индиана, където демократите се нуждаеха от
победа, за да поемат контрол и над тази камара в Конгреса.
От друга страна, много инвеститорите очакват Тръмп да продължи да държи твърда линия по отношение на митата, които
той може да налага без одобрение от Конгреса. Това поддържа опасенията около търговската война между САЩ и Китай.
Лихвата по 10-годишните книжа падна с около 1 базисен пункта, до 3.193%, но е близо до седемгодишния си връх от
3.261%, докоснат преди месец.
Цените на петрола продължават да губят позиции, след като вчера паднаха с 2%, като щатският лек суров петрол поевтиня
до осеммесечно дъно.
Цената на щатския лек суров петрол днес се понижава с 0.7%, до 61.78 долара за барел, след като вчера падна до 61.31
долара, което бе най-ниското ниво от 16 март насам.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, възстанови
загубите си от по-рано през деня и бележи леко повишение.
Спрямо йената, щатската валута нарасна до едномесечен връх от 113.82 йени, докато еврото остава без промяна на ниво
от 1.1427, отстъпвайки от достигнатия преди това двуседмичен максимум от 1.1473.
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