Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СИНДИКАЛНИ И РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ: КНСБ, КТ
„ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, КРИБ
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално
представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща
подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК.
Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на
енергийния пазар.
Но нещо в този пазар не работи както трябва!
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през
борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези
непрозрачни практики. Нужен е съответния контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни,
недвусмислени регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища,
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще
засегне всеки битов абонат.
Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат
вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.
В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на
напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
16.12.2017 Г.
ГР. СОФИЯ
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ
ДИМИТЪР МАНОЛОВ, ПРЕЗИДЕНТ НА КТ “ПОДКРЕПА“
БОЖИДАР ДАНЕВ, ИЗП.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ
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√ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА АИКБ СА ИЗБРАНИ В РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА С ПУБЛИЧНО УЧАСТИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ
ИНТЕРЕС (СЕЕР)

Двама от членовете на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бяха избрани на
ръководни длъжности в Съветите към Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и
предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР). Това са инж. Стефан Чайков, председател на Българска
браншова камара „Пътища“ и доц. д-р Борислав Великов, представител на „Българска асоциация по водите“.
С мандат до 2020 г. Стефан Чайков е вече зам.-председател на Съвета за устойчиво развитие, а Борислав Великов – зам.председател на работната група по водни ресурси. По повод на избирането им, одобрено единодушно от Общото
събрание на организацията, те бяха поздравени лично с писмо от името на Генералния секретар на СЕЕР Валерия Ронцити.
В него се изразява увереност в успеха на предстоящата им съвместна работа.
Съветът за устойчиво развитие е създаден през 2013 г., за да улесни и структурира работата,
свързана с трансгранични, интердисциплинарни и междуведомствени въпроси, които
изискват принос на експерти с различна компетентност. Целта му е да гарантира плавно
лобиране пред европейските институции, опирайки се на постигнатото в работните групи
за устойчиво развитие (в областите: комуникации, енергетика, околна среда, транспорт и
водни ресурси). Основни приоритети тази година са изменението на климата, ефективното
използване на ресурсите и неконвенционалните изкопаеми горива. Неговите инициативи
са изключително полезни за ЕС, тъй като са резултат от задълбочена работа, отчитаща
разнообразието от заинтересовани страни, гледни точки и баланса между тях.
Преди 5 години CEEP учреди специална работна група
по водни ресурси, за да отговори по-адекватно на
новите
предизвикателства,
произтичащи
от
измененията в климата, както и от трансграничните
политики на ЕС в рамките на изграждането на единен вътрешен пазар. Работната
група участва в различни органи, създадени от Комисията, за да се подобри
прилагането на Рамковата директива за водите и да се насърчат иновациите и
подобренията в тяхното управление. Тя активно изразява позиции и лобира пред
вземащите решения в ЕС, за защита на политиките в съответствие с изявлението в
Рамковата директива, че „водата не е търговски продукт като всеки друг, а по-скоро
наследство, което трябва да бъде защитено“. Това изявление бе затвърдено през 2011
г., когато ООН обяви достъпа до вода за питейни и хигиенни нужди за човешко право.
Това означава, че спрямо услугите за разпределение на вода и управление на
отпадъчни води не могат да се прилагат обичайните икономически критерии. Те
следва да се разглеждат по-скоро като предоставяни на обществото услуги от общ
интерес.
Европейският център на работодателите и предприятията с публично участие и
предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) е официален партньор в
социалния диалог на Европейската комисия. Като член на СЕЕР, Асоциацията на
индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на
Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове,
формиращи европейския бизнес климат.
За повече информация вижте официалните сайтове на:
▪ Съвет за устойчиво развитие;
▪ Работна група по водни ресурси.
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БНР
√ Васил Велев: Увеличаването на цената на тока за бизнеса е абсолютно необосновано
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира в ефира на „Хоризонт“
прогнозите, че електроенергията за индустриалните потребители може да поскъпне с 50 до 90 на сто, заради което
представители на бизнеса поискаха среща с премиера.
За повече информация чуйте звуковия файл.
Dnevnik.bg
√ Индустриалци съобщават за картел и спекулации на борсата за ток
Необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат действия за
значително увеличение на цената на електроенергията, пишат в съобщение до медиите няколко организации Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), КНСБ, КТ "Подкрепа", Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК).
Посочва се, че през последните дни този процес ескалира рязко до претенции от страна на търговците за прекратяване на
договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 30 и 65% по-високи спрямо установените до момента.
В ефира на БНР председателят на АИКБ Васил Велев дори обяви, че на енергийната борса има примери за картел и
спекулативни сделки.
Организациите напомнят, че след създаването на енергийната борса пазарът на електроенергия у нас вече се доминира
от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално представителните работодателски и синдикални
организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране
на цената на електрическата енергия.
Какъв е проблемът
Членове на АИКБ съобщават, че са получили писма от търговци на ток, с които са уведомени, че от 1 февруари се повишават
цените, на които ще им бъде доставяна енергия, като за различните дружества повишението е различно и варира от 30 до
65%.
Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България, обясни пред БНР, че
това поскъпване се налага, след като в Европа за последната година основните суровини - петрол, природен газ и въглища,
са поскъпнали средно с 0% и това нямало как да не се отрази на пазара в България. В допълнение през миналата година
търговците на ток се наложило да поемат значителна част от това поскъпване върху себе си, в резултат на което
акумулирали 70 млн. лв. загуби.
Васил Велев репликира, че в България въглищата не са поскъпвали, нито е имало повишение на цената на ядреното гориво.
Няма фундамент за ръст на цените у нас. Няма и техническа причина по линия на търсене и предлагане, тъй като някои
търговци няма къде да си пласират енергията, обясни той.
Разказа за спекулативни сделки на енергийната борса, при които през лятото имало сделки за 69 лв. на мегаватчас, при
положение че пазарната цена била 80 лв., а същите количества сега се предлагали на купувачите за 120 лв. Обясни, че
заради случващото се са започнали разговори със синдикатите за предприемане на стачни действия.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на електрическата енергия ще доведе до фалити, загуба на трайни
работни места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли, предупреждават в писмото си и
организациите. Допълват, че ефектът от такова поскъпване ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни
стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на
синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки
битов абонат, пише в писмото.
Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговеца
дължат вече десетки милиони левове към фонда за сигурност на електроенергийната система, се допълва в текста.
Държавата да си влезе в контролните функции
От различните изказвания по темата се разбра, че държавните органи, които трябва да гарантират коректността на
сделките на пазара на ток, не упражняват контролните си функции и допускат да се извършват съмнителни сделки, които
в другите страни се наказват.
Мартин Георгиев също призова държавните органи да се самосезират и да не допускат пазарът на балансираща енергия
да се криминализира. Но в същото време посочи, че има и търговци на ток, които са фалирали или са пред тази опасност
след поскъпването на цените през миналата година. Според него обаче не може да се говори за картел и спекула при
търговията на енергия през борсата, която предоставя прозрачност и където работят над 150 лицензирани търговци на ток.
Освен това имало заводи, които купуват ток директно от производителите, което означава, че получавали по-изгодни цени.
Според него с промяната в Закона за енергетиката, одобрена от парламента, с която всички производители на ток над 5
мегавата се задължават да търгуват на борсата, ще се създаде нов монопол. Причината за това е, че чрез измененията
енергийната борса се превръща в единствен купувач, какъвто в момента е НЕК. Това щяло да даде възможност на борсата
своеволно да увеличава таксите, които се начисляват върху цената на изтъргуваната енергия.
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), КНСБ, КТ "Подкрепа", Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската стопанска камара (БСК) настояват за незабавни и конкретни
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стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и
индустрия в началото на зимния период.
Сп. Икономист
√ РАБОТОДАТЕЛИ И СИНДИКАТИ СРЕЩУ ЦЕНОВИ ШОК ПРИ ТОКА
Необоснованият скок ще доведе до фалити, загуба на работни места и замразяване на доходите, предупреждават
АИКБ, БСК, КРИБ, КНСБ и КТ "Подкрепа"
Национално представителните работодателски и синдикални организации – АИКБ, БСК, КРИБ, КНДБ и КТ „Подкрепа“
излязоха с остра съвместна позиция срещу необоснованото и рязко поскъпване на цената на електроенергията.
Претенциите на търговците на ток за увеличение на цените в последните дни ескалирали до скок от 35-60%. Социалните
партньори предупреждават, че това ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“на доходите в
редица браншове и отрасли.
Лидерите на петте организации приветстват все по-разширяващия се пазар на свободно търгуване на електроенергия, но
призовават държавата и контролните органи КЗК и КЕВР да установяват и съблюдават ясни и недвусмислени правила и
регламенти срещу изкривяването му. Защото значителни обеми са били търгувани към определени търговци при неясни
условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници. Изкуствено е било ограничавано и
предлагането през двата сегмента на борсата – малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти, което води
до ирационални ценови нива, които не могат да бъдат определени като референтни.
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обаче цените на българските въглища не са се
увеличили и няма никакво основание за такъв драстичен скок.
Петте работодателски и синдикални организации предупреждават, че, пренасяйки се към цените на регулиран пазар,
скокът ще засегне всеки битов абонат. Ще скочат цените на хранителните продукти, ще бъдат засегнати болници, училища
и пр. Те апелират за „незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение
в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период“.
News.bg
√ Синдикати и работодатели предупредиха за спекулативен ръст в цената на тока
Национално представителните синдикални и работодателски организации алармират за проблеми на пазара на
електроенергия и искат повече контрол върху участниците в него.
КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ излязоха с позиция относно спекулативния ръст в цената на електроенергия.
В разпратеното до медиите съобщение синдикалните и работодателски организации отбелязват, че пазарът на
електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар и това се подкрепя от тях като модел за устойчива
конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление, се казва
още в позицията.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар - производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК, допълва се още.
Според КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ прозрачност, надеждност и предсказуемост са ключови категории за
успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар.
Но нещо в този пазар не работи както трябва, подчертават те.
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата - малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни, отбелязва се в позицията.
Синдикалните и работодателски организации подчертават, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички
количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики и
според тях е нужен съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени
регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента, се пояснява още в разпратената позиция.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища,
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще
засегне всеки битов абонат, предупреждават работодателите и синдикатите и допълват, че некоректните търговски
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практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони
лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.
В края те призовават за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение
в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Приватизацията в България е все по-замиращ процес
Основните активи, заложени за раздържавяване през годините, вече са продадени, смята новият директор на
Агенцията за приватизация Петя Александрова
Процесът по приватизацията е все повече е замиращ, тъй като основните активи, които бяха заложени за приватизация
през годините, са с налични приватизационни сделки - с над 67% частно участие. Това заяви новият изпълнителен директор
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Петя Александрова пред БНР.
Тя смята, че приватизацията е резултат на поставените от много правителства цели за преминаване на страната към
пазарна икономика, както и от изискванията на международните финансови институции, когато те са наблюдавали
приватизационните процеси.
В анализа си за развоя на приватизационния процес в България Александрова открои няколко ключови препятствия, сред
които отлагането на приватизацията до 1996-1997 година, въпреки препоръките на международните финансови
институции, забавянето на приватизационни сделки, както и ограничения интерес към страната на стратегически и
международни инвеститори, за сметка на другите бивши социалистически държави.
За Александрова именно намаленият брой на дружествата, които биха могли да се приватизират, е причина да бъде
иницииран законопроект дружествата с държавно участие да бъдат включени или в забранителен списък, или Народното
събрание да решава дали да бъдат приватизирани.
В този контекст Александрова подчерта, че с влизащия скоро в сила Закон за концесиите на ръководената от нея агенция
се вменяват правомощия като концедент, който в определени случаи с решение на Министерския съвет може да
осъществи или подготвителен етап на концесионна процедура, или самата концесионна процедура.
"Идеята по предварителните разговори, преди приемане на закона, беше да се използва този потенциал, който е наличен
в агенцията, за да може да се осъществяват други функции", каза тя и допълни, че Законът за концесиите дава правомощия
на ръководената от нея агенция и по контрол на концесионните процедури.
Пред националното радио Петя Александрова коментира и исканията на БСП да бъде оповестена информация за
приватизационни сделки за дружества като СиБанк, „Пампорово“, „Булгартабак“, БТК, „Химко“ и „Кремиковци“, като
подчерта, че по Закона за достъп до обществена информация има възможност да бъде предоставена информация от всяка
държавна институция.
"Не би следвало да се предостави информация, която е конфиденциална за дружествата, която касае техни търговски
договори и отношения. Но така или иначе това, което е възможно и Законът позволява, ние ще предоставим на всеки,
който е заявил такъв интерес", категорична е Александрова.
Изпълнителният директор отбеляза, че агенцията води множество изпълнителни дела по линия на следприватизационния
контрол за неизпълнени ангажименти. Тя сподели, че обезпечителните мерки са били създадени много късно, а след това
са били и отменени, което е затруднявало следприватизационния контрол и и отворило възможност недобросъвестни
купувачи да се възползват от „вратичките в закона“.
√ НАП санкционира над 28 хил. търговци заради неподаден годишен финансов отчет
Агенцията по вписванията е предала списък на данъчните, в който фигурират над 100 хил. лица, които не са се отчели
навреме
След като през лятото от Агенцията по вписванията са дали на Националната агенция за приходите (НАП) списъци с
търговци, които не са предоставили в законоустановения срок за публикуване годишните си финансови отчети за 2016 г.,
в хода на кампанията са предприети контролни действия спрямо над 100 хил. лица. За 28 330 от тях са образувани
адмнинистративно-наказателни производства.
Това става ясно от отговор на финансовия министър Владислав Горанов на депутатско питане.
Съгласно чл. 74 от Закона за счетоводството всеки, който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в
размер от 200 до 3 хил. лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните
приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
Задължени да публикуват годишни отчети в Агенцията по вписванията са всички търговци по смисъла на Търговския закон
– чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър, както и останалите предприятия – чрез
икономическо издание или чрез интернет.
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Изискването не се отнася за бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на задължителен
независим финансов одит.
За фирмите без дейност подаването на отчета е безплатно.
News.bg
√ Роумингът на Балканите поевтинява до 5 години
През месец май България ще предложи пътна карта за поевтиняване на разговорите в роуминг между шест държави на
Балканите, които не са в Европейския съюз - Албания, Македония, Сърбия, Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина. Това
съобщи в ефира на Дарик радио българският еврокомисар Мария Габриел.
Тя поясни, че с това разговорите няма да станат безплатни, както е в ЕС, но ще поевтинеят значително. За да се постигне
това, ще е нужно време за преговори и с мобилните оператори.
Мария Габриел напомни, че този процес е отнел около 10 години в ЕС и изрази надежда, че сега това ще стане два пъти
по-бързо, след като веднъж вече пътят е изминат.
Тя посочи, че разговорите с Великобритания ще бъдат по-скъпи, след като страната напусне ЕС.
Insurance.bg
√ Пенсионерите с 10% по-малко спрямо 2016 година
Увеличаването на възрастта за пенсиониране и на стажа, както и въвеждането на възраст за пенсиониране на служителите
от сектор "Сигурност", започнали от 2016 г. с последната пенсионна реформа, дават вече по-видим ефект за Държавното
обществено осигуряване. Националният осигурителен институт отчита по-малко нови пенсионери, в пъти по-малко
пенсионирали се военни и полицаи и намаляване на новите инвалидни пенсии, информира "Сега". Близо 75 хиляди са
новоотпуснатите пенсии към края на септември тази година, което е с почти 10% по-малко от миналата година.
Намалението е впечатляващо при служителите от сектор "Сигурност" - ако през септември 2016 г. НОИ е отпуснал пенсия
на близо 6700 военни и полицаи, то тази година за деветте месеца са се пенсионирали едва 1800 техни колеги.
Възрастта за пенсиониране за тези служители е 53 г. Инвалидните пенсии също намаляват, но много по-слабо - от 31 200
на 29 200. Тоест огромна част от новите пенсии продължават да бъдат инвалидни. Пенсионерите са 2.169 млн., което е с
около 12 хил. по-малко спрямо същия период на м.г. броят на пенсиите е близо 2.6 млн. заради получаваните повече от
една пенсия от един човек. 652 хил. от пенсионерите получават поне една инвалидна пенсия. Инвалидните пенсии са 459
хил., а социалните пенсии за инвалидност, които се отпускаха до 2015 г. на пенсионери, са още 428 хиляди. За всички тях
разходите към септември са над 1.2 млрд. лв. А разходите за всички пенсии и добавките към тях са 6.7 млрд. лв., или с 3%
повече от м.г. След увеличението на минималната пенсия на 180 лв. от 1 юли и индексацията с 2.4% на останалите пенсии
средната пенсия е стигнала 340.33 лв.
Средната пенсия при мъжете е 404 лв., докато при жените е значително по-ниска - 294 лв. След увеличението на
минималната пенсия най-много възрастни хора у нас получават между 200 и 250 лв. месечно - 381 хил. души, или почти
18% от всички. Между 180 и 200 лв. получават около 85 хил. възрастни хора, които от 1 октомври трябва да вземат новата
минимална пенсия от 200 лв. С пенсия до 180 лв. са 357 хиляди пенсионери, на които осигуровките не стигат и за
минималната пенсия, но НОИ доплаща до нейния размер. Над 44 хиляди пък са пенсионерите, чиито осигуровки стигат за
по-висока пенсия, но не могат да я получат, защото са ограничени на тавана от 910 лв. Той ще се запази и през следващата
година. Картината по региони показва, че с най-ниските средни пенсии са хората в Кърджали и Разград. Там средната
пенсия е съответно 269 лв. за област Кърджали и 270 лв. за област Разград. Това са регионите с най-ниски пенсии и за м.г.
Под 300 лв. е средната пенсия за т.г. още във Видин, Силистра, Търговище и Шумен. Към миналия септември областите с
под 300 лв. бяха десет, а сега са шест. Най-висока остава средната пенсия в столицата - 415 лв.
Economic.bg
√ „Галъп“: 70% от българите нямат доверие в парламента
От екипа, провел изследването, определят регистрираните тенденции като закономерни
70% от българите нямат доверие към 44-тото Народно събрание, а 22% - имат. Това показват резултатите от ново
проучване, проведено от „Галъп“.
Изследването, озаглавено „Политически и икономически индекс“, е провеждано през цялата година в началото на всеки
месец, като последната вълна на изследване е между 30 ноември и 7 декември 2017 г.
„Закономерни са тенденциите, които "Галъп интернешънъл" установява по отношение на доверието в основните
институции и политическите личности в годината. През декември доверието в президентската институция е очаквано
високо, а доверието в правителството е по-високо от това в парламента. Най-харесвани са личностите, които са по-далеч
от ежедневния политически процес“, пишат от екипа зад проучването.
Институцията на президента завършва годината с нива на доверие от 56% срещу 29% недоверие. Така президентската
институция затвърждава обичайния си висок обществен авторитет, който беше силно разколебан през мандата на Росен
Плевнелиев. Личното доверие към Румен Радев е на закономерно сходни нива с доверието в институцията.
Вицепрезидентът Илияна Йотова пък се ползва с лично доверие от 25% - това също е сравнително висока оценка на фона
на доверието към останалите политически фигури у нас.
6

През декември правителството има 31% доверие и недоверие от 58%. Това са равнища, които се повтарят сравнително
устойчиво през годината. Така първите няколко месеца на кабинета „Борисов 3“ се оказват с равнища на доверие малко
по-добри в сравнение с началните месеци на предходния му мандат, по-благоприятни от началните месеци на мандата
„Орешарски“ и много по-неблагоприятни в сравнение с началните нива на първия кабинет „Борисов“ през 2009 г. Налице
е обичайното за всяка власт „износване“ на подкрепата, но и достатъчно знаци, че ГЕРБ има дълготрайно влияние.
Около загубените от ГЕРБ избори за президент министър-председателят Бойко Борисов донякъде загуби и личен рейтинг
и слезе на нива под 30% доверие. Пролича и стандартната за такива случаи тенденция загубилият избори да продължава
с ниски нива на доверие. Следващите месеци обаче показаха, че Борисов е в състояние сравнително бързо да „наваксва“
одобрение и то се върна на нива над 30%. Това го прави един от одобряваните политици у нас. Разбира се, няма ги
драматичните амплитуди от по-ранните му политически години, когато беше новонавлизащ, респективно по-харесван,
политик.
В края на годината най-харесваните от българите политически личности са Румен Радев, Мая Манолова и Йорданка
Фандъкова. Това са и трите политически личности, които имаха положителен рейтинг в годината, т.е. доверието превишава
недоверието. Сравнително високо доверие има и Бойко Борисов, както и един „пакет“ от личности като Илияна Йотова,
Лиляна Павлова, Мария Габриел, Красимир Каракачанов, Томислав Дончев, Корнелия Нинова, Екатерина Захариева и др.
В. Земя
√ Данъчните облекчения отпадат, ако имате неплатени глоби
Новите правила важат за абсолютно всички, дори за инвалиди и ще се прилагат за първи път догодина
Ако имате неплатени глоби, данъци, осигуровки или такси, наложени от държавни или общински структури, няма да може
да се възползвате от никакви данъчни преференции през следващата година. Това стана ясно по време на семинар на
Националната агенция за приходите (НАП), посветен на новостите в законодателството през 2018 г. В момента това
ограничение се отнася само за ползването на 5-процентната отстъпка от данъка, ако той бъде деклариран по електронен
път и платен преди 31 март. От догодина обаче хиляди данъкоплатци вероятно няма да могат да ползват данъчни
облекчения, тъй като в сила влизат нови правила. Всъщност те бяха приети още миналата година, но за първи път
разпоредбите ще се прилагат при облагането на доходите, придобити през 2017 г., като крайният срок за подаване на
данъчните декларации е края на април 2018 г. По-конкретно, ако сте родител на едно дете и искате да се възползвате от
възможността да намалите облагаемия си доход с 200 лв. (тази опция е записана в Закона за данъците върху доходите на
физическите лица и реално от нея пестите 20 лв.), но имате неплатени данъци към общината или пък глоба от КАТ, то няма
да може да се възползвате от облекчението. Новите правила важат за абсолютно всички, дори за инвалиди или социално
слаби.
Текстовете в закона обаче не са съвсем изпипани, защото работещите на трудов договор не са задължени да подават
данъчна декларация и на практика се възползват от облекченията чрез работодателя си. Това е проблем, тъй като
счетоводителите обикновено правят годишното изравняване на налозите в края на годината. А много структури като КАТ
и общините уведомяват длъжниците си с писма за дължими налози, такси или глоби. Казано иначе, работодателите няма
как да знаят дали сте некоректни към хазната или не, даже в някои случаи и вие самите не знаете, защото получаването на
писмата с глобите на КАТ например, често се бавят с месеци, а има и много водачи на моторни превозни средства, които
дори не знаят, че са нарушили правилата за движение.
Установяват го едва когато им изтече книжката и трябва да я подновят. Ситуацията се усложнява и от факта, че ако все пак
решите да се възползвате от облекченията и попълните декларация, че не дължите нищо, но след време се окаже, че не е
така, може да бъдете подведени под отговорност, че подавате към НАП невярна информация, което се наказва с глоба до
1 000 лв. И дори със затвор до 3 години. В крайна сметка от НАП все още „тълкуват“ възможностите в закона и не са
разписани ясни указания как да се процедира при изброените случаи. Източници от приходната агенция, пожелали
анонимност, коментираха, че засега се решава конкретно за всеки случай, а указания ще има най-рано през февруари.
ТВ Европа
√ Министрите Лиляна Павлова и Боил Банов ще покажат на журналисти ремонтираните зали на НДК
Сградата на българското председателство вече е готова. Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018
Лиляна Павлова и министърът на културата Боил Банов ще покажат на журналисти ремонтираните зали на Националния
дворец на културата, в които ще се провеждат събитията и срещите от календара на Българското председателството.
Зала 3 ще е и основното пространство по време на европредседателството. Там подът и таванът са подменени, стените са
ремонтирани, готови са и кабините, където ще се помещават преводачите. В залата ще се поберат около 350 от делегатите.
Заради европейското председателство службите отварят антитерористичен щаб в НДК. Мерките за сигурност около
двореца ще бъдат значително затегнати
На някои от ключовите места вече са сложени специални кабини за снайперисти. Наблюдателници ще има и по покривите
на съседните сгради.
В НДК ще бъде сформирано временно РПУ, което ще работи през цялото европредседателство.
Обновяването на ключовата сграда струва 45 млн. лева.
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Dnes.bg
√ Онлайн шопинг и е-плащане: Предпочитаният начин
Всеки четвърти, който пазарува онлайн, плаща с карта
Всеки четвърти българин плаща с дебитна карта за своите покупки в Интернет. Това показва проучване на голяма фирма
за картови разплащания.
Според изследването голяма част от потребителите са готови да се откажат от поръчка, ако не могат да заплатят
електронно за нея.
За българите, които пазаруват от удобството на дома, закупуването на храна или техника онлайн е ежедневие. За пръв път
разплащанията по този начин взимат превес над тези с наложен платеж.
Каквито и удобства да предлага онлайн пазаруването, винаги трябва да имаме и едно на ум, когато стоката ни се предлага
само на картинка.
Sinor.bg
√ Темпото на износ на мека пшеница от ЕС се забавя с всяка следваща седмица
През 7-те дни до 12 декември Европейският съюз е изнесъл за трети страни само 156 хил. тона мека пшеница, или с 3,2%
по-малко, отколкото през предходната 7-дневка, съобщи електронното издание ZOL. От началото на настоящия
селскостопански сезон, започнал на 1 юли, за държави извън ЕС са изпратени 9,014 тона мека пшеница, което е с 25% помалко, отколкото към същата дата на миналия сезон.
Наскоро френската компания за пазарни анализи и прогнози Strategie Grains понижи оценката си за износа на мека
пшеница от ЕС през сезон 2017-2018 г. с 600 хил. тона спрямо досегашната до 22,3 млн. тона. Неблагоприятната корекция
е свързана с ниското темпо на износа най-вече от Германия и Полша.
Износът на фуражен ечемик за трети обаче е нараснал с 5,5% спрямо резултата за предходните 7 дни до 38 хил. тона. От
началото на сезона пък доставките извън ЕС са се увеличили с 23% до 2,372 млн. тона. През предходната 7-дневка обаче
ръстът бе достигнал 29% спрямо същия период на миналия сезон.
Money.bg
√ Πeтpoлът пocĸъпвa, въпpeĸи oчaĸвaния излишъĸ в нaчaлoтo нa 2018-a
Цeнитe нa пeтpoлa ce пoĸaчвaт в пoнeдeлниĸ нa фoнa нa cпpeния зa peмoнт тpъбoпpoвoд Fоrtіеѕ в Ceвepнo мope и
пpизнaцитe зa зaбaвянe pъcтa нa дoбивa в CAЩ.
B cъщoтo вpeмe пpoгнoзитe зa глoбaлния пaзap coчaт зa изoбилни зaпacи oт cypoвинaтa, въпpeĸи ycилиятa нa yчacтницитe
в пaĸтa OΠEK+ зa cъĸpaщaвaнe нa пeтpoлнoтo пpoизвoдcтвo.
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt ce тъpгyвaт пo $63,49 зa бapeл, c 0,26 пpoцeнтa нaд тeзи oт ĸpaя нa пeтъчнaтa cecия.
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ в cъщoтo вpeмe cтpyвa $57,60 зa бapeл, c нa 0,30 пpoцeнтa пoвeчe oт ĸpaя нa тъpгoвиятa в пeтъĸ.
Tpeйдъpитe пpeдпoлaгaт, чe нeзнaчитeлният pъcт нa цeнитe e пpeдизвиĸaн глaвнo oт cпиpaнeтo нa тpъбoпpoвoдa Fоrtіеѕ,
тpaнcпopтиpaщ eднoимeннaтa мapĸa пeтpoл, ĸoятo влияe въpxy цeнaтa нa eтaлoнния copт Вrеnt. Зa дpyг фaĸтop в тaзи
пocoĸa тe cмятaт възмoжнoтo зaбaвянe нa pъcтa нa дoбиви в CAЩ.
Бpoят нa дeйcтвaщитe coндaжи cee cъĸpaтил зa пъpви път oт 6 ceдмици нacaм дo 747, пoĸaзвaт дaннитe нa Ваkеr Нughеѕ.
Ho нeзaвиcимo oт cпaдa нa coндaжнaтa aĸтивнocт, нивoтo нa пpoизвoдcтвoтo в CAЩ пpeвишaвa тoвa oт cpeдaтa нa минaлaтa
гoдинa c 16 пpoцeнтa, дo 9,8 милиoнa бapeлa в дeнoнoщиe.
Увeличeният дoбив в CAЩ, глaвнo зa cмeтĸa нa шиcтoвия пeтpoл, мoжe дa въpнe пaзapa ĸъм cъcтoяниe нa ĸъм
cвpъxпpeдлaгaнe oщe пpeз пъpвaтa пoлoвинa нa 2018 гoдинa, cъoбщи Meждyнapoднaтa aгeнция пo eнepгeтиĸa.
Дaннитe нa Упpaвлeниeтo зa eнepгийнa инфopмaция нa CAЩ cъщo тaĸa пoĸaзвaт зa излишъци в пpeдлaгaнeтo нa
cypoвинaтa нa cвeтoвния пaзap в oбeм oĸoлo 167 бapeлa нa дeнoнoщиe в нaчaлoтo нa cлeдвaщaтa гoдинa.
Econ.bg
√ Еврото поскъпва слабо
Доларът реализира скромни печалби спрямо останалите основни валути, след като усилията за данъчната реформа в САЩ
се придвижиха с още една стъпка по-близо до президентския подпис.
Американската валута направи пробив, след като републиканците в преговарящата комисия на Сената в петък постигна
съгласие за данъчния закон, който предвижда големи съкращения на корпоративните данъци и налозите за богатите
американци.
Повечето републиканци са уверени, че Конгресът вече ще приеме данъчния закон тази седмица, като гласуването в Сената
е планирано за вторник, а след това президентът Доналд Тръмп ще подпише законопроекта до края на седмицата.
Въпреки възхода, печалбите на долара бяха ограничени, тъй като инвеститорите решиха да изчакат, докато Сенатът приема
законопроекта.
Спрямо йената доларът нарасна до 112,645 йени, след като отчете повишение с 0,2 в петък при затваряне на търговията.
Индексът на щатския долар спрямо кошница от шестте основни валути нарасна минимално до 93,890 пункта, сред като
прибави 0,5 процента в петък.
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Доларът обаче на получи получи подкрепа от държавните облигации на САЩ, тъй като тяхната доходност спадна в
диапазона 2.34-2.42 процента през миналата седмица.
"Докато доходността на дълговите книжа на САЩ не се покачат по-високо, доларът няма да продължи възходящия си
тренд. Пазарът засега вижда в перспектива да два пъти повишаване на основната лихва през следващата година, според
последното решение на Федералния резерв на САЩ (ФЕД) вместо три път, както очакваха анализаторите", коментира
Коджи Фукая, президент на FPG Securities в Токио.
Еврото нарасна много слабо до 1.1758 долара, след като се понижи с 0.2 процента в петък. В края на миналата седмица
германските социалдемократи (SPD) се съгласиха да започнат проучвателни разговори за формиране на правителство с
канцлера Ангела Меркел, с което може да се сложи край на най-дългата политическа криза в най-голямата европейска
икономика.
Еврото не привлече много подкрепа, тъй като не се очаква разговорите между партиите в Германия за започнат преговори
за съставяне на ново правителство до януари.
Британският паунд зае отбранителна позиция до 1.3337 долара, след като нарасна с около процент спрямо долара в петък,
когато стана ясно, че преговорите за Brexit ще продължат през януари.
Австралийският долар добави 0.2 процента, до 0.7658 американски долара.
Новозеландският долар запази възходящия си тренд от миналата седмица, когато се повиши с 2,25 процента спрямо
долара. Днес „кивито" добави 0.25 процента до 0.7009 американски долара.
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