Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АОБР СЕЗИРА КЗК ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) внесе в Комисията за защита на конкуренцията сигнал
за образуване на производство за установяване на нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗЗК във връзка с цените,
определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия.
В сигнала се посочва, че основните доставчици на електроенергия на свободния пазар у нас са АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ
Марица изток 2 ЕАД, които осигуряват около 54% от годишното производство на електроенергия в България и решително
доминират производството на електроенергия за свободния пазар с дял от около 92%.
За първите девет месеца на 2017 г. двете централи реализират над 70% (или 9,94 ТВтч) от произведената от тях
електроенергия през своите онлайн електронни платформи, а през Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ)
продават 4,16 ТВтч. При това, за същия период средната цена, постигната на собствените им платформи, е 64,10 лв./МВтч,
докато средната им цена през БНЕБ е 78,48 лв./МВтч
„Вероятно координираното поведение на двете централи при обявените начални цени по отделните тръжни процедури
резултира до стойности на коефициентите за брутна рентабилност на приходите от продажби на електроенергия
значително надвишаващи добрите практики“, се казва в сигнала на АОБР.
Пълния текст на сигнала до КЗК вижте и/или изтеглете ТУК.
В. Труд
√ Васил Велев, председател на УС на АИКБ, пред “Труд“: Екоброкери изнудват инвеститорите в България
Тези „природозащитници“ са на протестите и хората все по-ясно ги различават
Има ли зелен рекет в България? Според Асоциацията на организациите на българските работодатели отговорът е
„Категорично да“. Затова АОБР на 17 януари разпространиха декларация, в която настояват правителството да вземе мерки
срещу изнудването, маскирано зад екологична кауза. „Труд“ потърси още отговори за зеления рекет от Васил Велев. Той е
председател на УС на АИКБ.
Цялото интервю четете тук.
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Bloomberg TV
√ Кога административната тежест в България ще намалее чувствително?
Васил Велев в Бизнес старт, 25.01.2018
Бизнесът в България не може да не приветства облекчаването на административната тежест за бизнеса и свеждането на
регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство. Има цялостна програма, която
последователно се изпълнява. Това каза Васил Велев, председател на АИКБ, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV
Bulgaria с водещ Живка Попатанасова. Гостът коментира приетият на второ четене от парламента законопроект, който
облекчава административната тежест за бизнеса.
"Оказва се, че това е доста трудоемък процес. Например, за да отпадне необходимостта да се доказва отсъствие на
съдимост чрез свидетелства за съдимост се промениха 67 закона и предстои да се промени още една наредба, за да
приключи процеса и всеки, който иска да знае дали има осъждане или не, да направи справка по служебен път, без да се
иска бизнесът да доказва такива факти. Вече е решен и проблема с доказване на задължения към фиска, това също се
прави служебно".
В два закона е казано, че не може да се иска от гражданите и бизнеса да доказват факти, които са известни на
администрацията. Но независимо от това в редица специални закони такива факти се изисква да бъдат доказвани, обясни
събеседникът. "За това тече промяна на тези специални закони, за да се синхронизира законодателството така, че да се
намалят административните процедури. Това е програма, която изцяло подкрепяме".
Какви са следващите облекчения, които да намалят административната тежест на бизнеса? Кога ще настъпи цялостна
промяна за бизнеса и доколко е важно електронното управление? Какви са предложенията, които тази година АИКБ ще
отправи във връзка с облекчаването на администрацията? Има ли безмислен административен тормоз над българските
малки и средни предприятия? Защо процесът на промяна на нормативната рамка не протича толкова бързо, колкото ни се
иска? Какви са новите предложения за увеличаване на "бързата писта" за Синята карта, за да бъде стимулиран вноса на
работна ръка и решаване на проблема с кадрите в България? Как ще се отрази увеличаването на цената на тока за бизнеса?
Повече можете да видите във видеото.
Dnes.bg
√ Кога ще олекне бюрократичната машина в България?
Шефът на АИКБ Васил Велев пред Bloomberg TV Bulgaria
Бизнесът в България не може да не приветства облекчаването на административната тежест за бизнеса и свеждането на
регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство. Има цялостна програма, която
последователно се изпълнява. Това каза Васил Велев, председател на АИКБ, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. Гостът
коментира приетият на второ четене от парламента законопроект, който облекчава административната тежест за бизнеса.
"Оказва се, че това е доста трудоемък процес. Например, за да отпадне необходимостта да се доказва отсъствие на
съдимост чрез свидетелства за съдимост се промениха 67 закона и предстои да се промени още една наредба, за да
приключи процеса и всеки, който иска да знае дали има осъждане или не, да направи справка по служебен път, без да се
иска бизнесът да доказва такива факти. Вече е решен и проблема с доказване на задължения към фиска, това също се
прави служебно".
В два закона е казано, че не може да се иска от гражданите и бизнеса да доказват факти, които са известни на
администрацията. Но независимо от това в редица специални закони такива факти се изисква да бъдат доказвани, обясни
събеседникът. "За това тече промяна на тези специални закони, за да се синхронизира законодателството така, че да се
намалят административните процедури. Това е програма, която изцяло подкрепяме".
Какви са следващите облекчения, които да намалят административната тежест на бизнеса? Кога ще настъпи цялостна
промяна за бизнеса и доколко е важно електронното управление? Какви са предложенията, които тази година АИКБ ще
отправи във връзка с облекчаването на администрацията? Има ли безмислен административен тормоз над българските
малки и средни предприятия? Защо процесът на промяна на нормативната рамка не протича толкова бързо, колкото ни се
иска? Какви са новите предложения за увеличаване на "бързата писта" за Синята карта, за да бъде стимулиран вноса на
работна ръка и решаване на проблема с кадрите в България?
Повече можете да видите на Bloomberg TV Bulgaria.
Expert.bg
√ Работодателите отказаха да се появят на среща в Министерство на енергетиката
След непряк, но остър словесен сблъсък с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, работодателските организации
отказаха да участват в среща в управляваното от нея ведомство, насрочена за 24 януари.
От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) твърдят, че подобни срещи за проблемите в
отрасъла вече са се провеждали два пъти, но не са довели до промени. Те смятат още, че проблемите, които се обсъждат,
не могат да се решат на ниво министерство.
Припомняме, че преди дни работодателите разкритикуваха енергийната политика на страната, заявиха, че има картел на
пазара на ток и прогнозираха, че електричеството ще поскъпне и за бита, след като това се случи за индустрията.
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От своя страна Теменужка Петкова отговори, че последното не може да се случи, опроверга твърдението, че в сектора няма
реформи и поиска ако бизнесът има данни за картел, да ги предостави.
Ето и какво още пише в отказа на АОБР до МЕ за присъствие на срещата:
"Причините за нашия отказ са изцяло принципни и не съдържат в себе си лично отношение – нито към Вашата институция,
нито към политическото ѝ ръководство. Ние не се съмняваме в желанието Ви за диалог, но не смятаме, че възникналите
проблеми могат да бъдат решени на нивото на Министерството на енергетиката. От наша гледна точка, тези проблеми
вече могат да се решат само на най-високо ниво в йерархията на изпълнителната власт, във взаимодействие с Комисията
по енергетика в Народното събрание и ръководствата на парламентарните групи.
Опитът ни показа, че няма никакъв смисъл да водим разговори с тези, които спекулират на пазара и създават настоящата
опасна ситуация, в това число и с ръководителите на предприятията от държавния енергиен олигопол. Това ще бъде
единствено загуба на време и създаване на погрешно впечатление у обществеността, че се предприемат някакви действия.
Ние сме изключително огорчени, че може би ще ни се наложи за ВТОРИ път през последните години да излезем на открит
протест срещу ситуацията в българската енергетика. Вече имахме възможността да демонстрираме силата на
единомислието между българските работодатели и работниците в предприятията на организирания бизнес. Всички
помним как над 200 000 души протестираха в големите градове и София срещу безобразното повишаване на ценовата
добавка „Отговорност пред обществото“, с която се финансират привилегиите на така наречените „американски
топлоцентрали“ и на производителите на електроенергия от ВЕИ и чрез когенерация.
Много бихме искали да избегнем второ издание на този протест, затова смятаме да водим по-нататъшните разговори и
консултации на адекватно на проблема ниво, за което бихме оценили и Вашето съдействие", завършва позицията.
Агенция Сливен
√ РАБОТОДАТЕЛИ ОТКАЗАХА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАРАДИ ПАЗАРА НА ТОК
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е отхвърлила поканата за среща в Министерството на
енергетиката, съобщава Асоциацията, в която влизат Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ),
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Българската
стопанска камара (БСК).
Асоциацията е изпратила писмо, в което обяснява, че срещи в предвидения формат вече са провеждани два пъти, "но не
са довели до никаква промяна в ситуацията около българската енергетика и особено около неприемливите отклонения на
"либерализирания" пазар на електроенергия".
Допълва се, че за участие в срещата са били поканени още държавните Български енергиен холдинг, НЕК, АЕЦ "Козлодуй",
ТЕЦ "Марица-изток 2", както и към Асоциацията за свободен енергиен пазар, Асоциация на търговците на електроенергия,
енергийния регулатор, КНСБ и КТ "Подкрепа".
От асоциацията допълват, че причините за отказа са изцяло принципни и не съдържат в себе си лично отношение.
"Ние не се съмняваме в желанието Ви за диалог, но не смятаме, че възникналите проблеми могат да бъдат решени на
нивото на Министерството на енергетиката", пише в писмо до ресорния министър от името на организацията.
Според членовете й проблемите на свободния пазар на ток, за които те говорят активно през последния месец, вече могат
да се решат само на най-високо ниво в йерархията на изпълнителната власт, във взаимодействие с Комисията по
енергетика в Народното събрание и ръководствата на парламентарните групи.
Опитът ни показа, че няма никакъв смисъл да водим разговори с тези, които спекулират на пазара и създават настоящата
опасна ситуация, в това число и с ръководителите на предприятията от държавния енергиен олигопол, посочват
работодателите.
Посочват, че може би ще се наложи да излязат на протест срещу ситуацията в българската енергетика, както това се случи
след въвеждането на ценовата добавка "Отговорност към обществото", с която се финансирали привилегиите на така
наречените американски топлоцентрали и на производителите на електроенергия от ВЕИ и чрез когенерация.
Dnevnik.bg
√ Бизнес съюзите искат проверка дали АЕЦ "Козлодуй" и "Марица изток 2" надуват цената на тока
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) внесе в Комисията за защита на конкуренцията сигнал
за поскъпването на електроенергията при търговията на едро.
Четирите организации настояват регулаторът да започне разследване на нарушение на правилата за конкуренция.
В сигнала се посочва, че основните доставчици на електроенергия на свободния пазар в страната са държавните АЕЦ
Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, които осигуряват около 54% от годишното производство на електроенергия в
България и доминират производството на електроенергия за свободния пазар с дял от около 92%.
За първите девет месеца на 2017 г. двете централи реализират над 70% (или 9.94 ТВтч) от произведената от тях
електроенергия през своите онлайн електронни платформи, а през Българската независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ)
продават 4.16 ТВтч. При това, за същия период средната цена, постигната на собствените им платформи, е 64.10 лв./МВтч,
докато средната им цена през БНЕБ е 78.48 лв./МВтч.
"Вероятно координираното поведение на двете централи при обявените начални цени по отделните тръжни процедури
резултира до стойности на коефициентите за брутна рентабилност на приходите от продажби на електроенергия
значително надвишаващи добрите практики", се казва в сигнала на работодателските съюзи.
"Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Вероятно е да са сключвани анекси по вече договорени продажби през онлайн
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електронните платформи на АЕЦ и ТЕЦ Марица изток 2, с които да са предоговаряни условия, в т.ч. обеми, допустими
отклонения, срокове. Естествено, сключването на анекси не се регистрира на електронната платформа и не може да стане
публично достояние, което означава, че всичко изброено би било непазарно конкурентно предимство за съответния
купувач, страна по договора/анекса", се казва в жалбата.
Работодателскитя съюзи я внасят след като министърът не енергетиката Теменужка Петкова ги прикани в поредица
интервюта да сезират антимонополния регулатор, ако имат данни за картелни споразумения на този пазар.
Жалбата е подадена от името на Българската стопанска камара, търговско-промишлената палата, Асоциацията на
индустриалния капитал и Конфедерацията на работодателите и индустриалците.
Vlastta.com
√ КЗК започна проверка на електроенергийния пазар
Работодателите са внесли сигнал за установяване на нарушение във връзка с цените, определени на пазарите за търговия
на едро с електроенергия.
Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е започнала да събира и анализира информация за състоянието на
електроенергийния пазар в страната. От регулатора съобщават, че повод за самосезирането са появилите се съобщения и
изказвания на бизнеса през последните дни относно наличието на спекулативни цени на електроенергията на свободния
пазар.
Преди дни Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) сезира Комисията. Работодателските
организации внесоха искане за образуване на производство за установяване на нарушение във връзка с цените,
определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия.
Според асоциацията АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, които доминират в производството на
електроенергия за свободния пазар с дял от около 92% продават електроенергията за регулирания и свободен пазар на
много различни цени.
За първите девет месеца на 2017 г. двете централи реализират над 70% (или 9,94 ТВтч) от произведената от тях
електроенергия през своите онлайн електронни платформи, а през Българска независима енергийна борса (БНЕБ)
продават 4,16 ТВтч. При това, за същия период средната цена, постигната на собствените им платформи, е 64.10 лв./МВтч,
докато средната им цена през БНЕБ е 78.48 лв./МВтч.
„Вероятно координираното поведение на двете централи при обявените начални цени по отделните тръжни процедури
резултира до стойности на коефициентите за брутна рентабилност на приходите от продажби на електроенергия
значително надвишаващи добрите практики“, се казва в искането на АОБР.
От своя страна в съобщението си КЗК пише, че обществената значимост на този сектор изисква широкоспектърно
проучване на ситуацията на пазара на електроенергия, което да даде на детайлна представа за настоящите пазарни
процеси и за нуждата от евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране
на конкурентната пазарна среда.
В него пише още, че регулаторът внимателно наблюдава конкурентната среда на електроенергийния пазар. „С оглед
социално-икономическата значимост на енергетиката, обществения и институционален интерес, свързани със свободната
търговия на ел. енергия, Комисията извършва постоянен мониторинг на публично достъпни факти и обстоятелства имащи
отношение към правоприлагането на Закон за защита на конкуренцията.
Комисията призовава и обществеността за активно съдействие за предоставяне на всякаква информация и данни във
връзка със състоянието на конкурентната среда в сектора.
По-рано през седмицата от бизнеса отказаха среща с Министерство на енергетиката, тъй като срещите не водят до
конкретни резултати. Преди време енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че държавата не може да се меси в
договорните отношения между работодателите и търговците на ток.
News.bg
√ Работодатели искат президентско вето на Закона за частната охранителна дейност
В писмо до президента Румен Радев, АИКБ, БСК и БТПП изразяват тяхното пълно несъгласие със Закона за частната
охранителна дейност - ЗЧОД, приет от НС на 18 януари 2018 г. и искат да бъде наложено вето върху така приетия закон.
Те считат, че законопроектът е приет при съществени нарушения на законодателната процедура и противоречия с правото
на Европейския съюз. Според тях не отговаря и на очакванията на сектора, поради въвеждането на прекомерни и ненужни
регулаторни мерки, а в този му вид не отразява съвременните социално-икономически и правни положения, както на
национално ниво, така и в европейски контекст.
По отношение на законодателна процедура, според тях е видно от изнесените мотиви към законопроекта, че не е
преминал валидно обществено обсъждане съгласно изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА).
Работодателите обясняват също, че в нарушение на ЗНА е липсата на оценка на въздействието и съответствие с правото на
ЕС, тъй като са налични законодателни актове на Съюза и международни многостранни споразумения, по които България
е страна, и които пряко се прилагат в осъществяването на дейността на частните охранителни фирми, вкл.: Договор за
функциониране на ЕС; Конвенция № 87 на Международната организация на труда, Директивата за услугите, както и
релевантното законодателство, свързано с търговските дружества и отношения на територията на ЕС.
Във връзка с въвеждането на по-голяма регулаторна тежест, работодателите добавят, че законът е в разрез с европейското
и национално законодателство в областта на конкуренцията, на общата забрана за дискриминация и въвеждането на
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дискриминационни мерки във вътрешния пазар на ЕС и ЕО, както и на декларираните от страна на Правителството
намерения за намаляване на административната тежест върху стопанската дейност.
"Новият закон налага свръхрегулация на сектора, в противовес на тенденцията за намаляването на регулаторните режими
в България и ЕС. По същество, новият закон стъпва на принципни положения от стария, като въвежда допълнителна
административна тежест, вменявайки представянето на допълнителни документи, удостоверяващи определени в закона
обстоятелства, нова подзаконова нормативна уредба и др.", обясняват те.
АИКБ, БСК и БТПП допълват, че заложените правни постановки в закона водят до отпадане на възможността за отразяване
на промените, налагащи се от темповете на развитие на сектора на частните услуги за сигурност. Ще се наруши принципът
за равнопоставеност между частните охранителни фирми и звената за самоохрана в бюджетни предприятия, тъй като
едните ще разчитат изцяло на собствено финансиране, а другите - на републиканския бюджет. Това би могло да доведе
до държавно подкрепян дъмпинг, вкл. може да бъде възприето като нерегламентирана държавна помощ.
По отношение правото на ЕС, работодателите описват, че липсва връзка, както с националното законодателство, така и с
европейската практика, касаеща сектора, в качеството му на "бизнес услуги". Според европейското законодателство,
"организациите в областта на частната охранителна дейност извършват по принцип дейности по охрана или по опазване
на движими и недвижими вещи, издирвания и разследвания за сметка на частноправни субекти".
В противовес на това, новият ЗЧОД въвежда възможността частни охранителни фирми да осигуряват опазване на
имуществото и населението и на обществения ред в урбанизираните територии, което е основна функция на публичните
власти и правоохранителните органи, считат работодателските организации.
В заключение АИКБ, БСК и БТПП коментират, че необходимите промени в нормативната уредба в регулациите на частните
услуги за сигурност следва да ги направи по-гъвкави, като осъвременят и отчетат превръщането на частната охранителна
дейност в професионален сектор "Частни услуги за сигурност". Важно е законът да бъде изготвен на базата на задълбочен
анализ на сектора и изискванията на националните и европейските правни актове и стратегии, да създава по-добри
предпоставки за развитие на бизнеса и неговата конкурентоспособност, и да отчете позициите на всички заинтересовани
страни.
Actualno.com
√ Три от най-големите бизнес организации искат президентско вето върху Закона за частната охрана
АИКБ, БСК и БТТП поискаха от президента Румен Радев да наложи вето върху новия Закон за частната охранителна дейност.
Основните причини, заради които се иска вето, са три, става ясно от становището на трите бизнес и работодателски
организации.
На първо място е посочено, че законът не е минал валидно обществено обсъждане. "В представената към приетия
законопроект таблица са приложени и становищата на браншови организации и фирми, които обаче не се отнасят за този,
а за друг законопроект - ЗИД ЗЧОД № 654-01-62/24.04.2016 г.", пишат трите организации.
На второ място работодателите считат, че новият закон е в разрез с принципите на честната конкуренция и дори спрямо
чл. 19, ал. 1 и 2 на Конституцията. „Заложените правни постановки в закона водят до отпадане на възможността за
отразяване на промените, налагащи се от темповете на развитие на сектора на частните услуги за сигурност. Така
практически се спира развитието на начините и методите, използвани от компаниите при осъществяването на тяхната
дейност, контролът и професионалната квалификация на заетите, и др. Например - ще се наруши принципът за
равнопоставеност между частните охранителни фирми и звената за самоохрана в бюджетни предприятия, тъй като едните
ще разчитат изцяло на собствено финансиране, а другите – на републиканския бюджет“, казват работодателите
Като финална причина, трите организации казват, че новият закон противоречи на правото на ЕС, защото според него
частните охранително компании по принцип извършват дейност за сметка на частноправни субекти, а с новия закон в
България ще могат да осигуряват опазване на имуществото и населението и на обществения ред в урбанизираните
територии, което е основна функция на публичните власти и правоохранителните органи.
Frog News
√ Работодатели искат от президента вето на Закона за охранители
От АИКБ, БСК и БТПП настояват президентът Румен Радев да наложи вето върху новоприетия закон за частната охранителна
дейност. Според работодателите законопроектът не отговаря на очакванията на сектора, поради въвеждането на
прекомерни и ненужни регулаторни мерки.
Според Васил Велев, Божидар Данев и Цветан Симеонов, новият закон не е преминал обществено обсъждане. Освен това
няма и оценка на въздействие и съответствие с правото на ЕС.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Expert.bg
√ Европейският бизнес каза на Борисов в специално писмо какво очаква от председателството ни
Специално писмо, адресирано до премиера Бойко Борисов, с очакванията на европейския бизнес от председателството
на България изпрати организацията BusinessEurope.
В писмото, което е дълго 17 страници, се посочват четири основни очаквания към България. На първо място е
задълбочаване на Икономическия и паричен съюз (ИПС), като директно се посочва, че се чакат конкретни стъпки, които да
бъдат окончателно одобрени от Европейския съвет през юни. В тази сфера европейският бизнес иска и българското
председателство да помогне за определяне на повечето въпроси в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС
(МФР), за да не се губи време. Освен това, бизнесът желае и внимание и ангажираност към индустриалната стратегия на
ЕС.
Европейският бизнес изразява и безпокойство, че единният пазар в ЕС всъщност все още е силно фрагментиран и има
прекалено много различни регулации и бюрокрация, които пречат. „Фокусът трябва да е върху законодателството, само
когато е нужно при по-ясни правила, върху премахване на оставащите пречки и гарантиране, че съществуващите правила
действат на практика. Пакетът за стоките е важно предложение, на което трябва да се обърне голямо внимание”, казват от
BusinessEurope. И обръщат специално внимание на Единния цифров пазар, където настояват „българското
председателство да направи възможното,свободното движение на данни да се разглежда като приоритетен въпрос“.
На трето място е желанието да се насърчава амбициозната търговска политика. „Това включва оформянето на
глобализацията според нашите общи ценности и договарянето на всеобхватни съвременни търговски споразумения,
водещи до засилено международно сътрудничество и световна търговска система, базирана на либерални правила. Тези
основни принципи трябва да бъдат запазени във всички законодателни мерки и решения, взети на ниво ЕС и на
национално равнище“, смята европейският бизнес.
За финал е искането да има гаранция, че Европа ще си остане едно от най-добрите места за живот в света. Това можело да
се осигури само като се признава, че „икономическият прогрес е основата за социалното благополучие. Трябва да
премахнем нестабилността в трудовото законодателство, да намалим прекомерните разходи за труд, които не са свързани
със заплатите, да обърнем внимание на несъответствията в уменията, да насърчим мобилността и законната миграция и
да премахнем капаните на безработицата“, заявяват от BusinessEurope.
В. Банкерь
√ Борисов обсъди с Лагард сътрудничеството с МВФ
Премиерът Бойко Борисов и управляващият директор на МВФ Кристин Лагард коментираха доброто сътрудничество
между правителството и Фонда, както и отличните макроикономически показатели на страната ни. Последната мисия на
МВФ излезе с положителни заключения за държавните финанси, финансовия сектор и надзора на банките. Срещата е в
рамките на Годишната среща на Световния икономически форум в Давос.
България и Германия имат отлично партньорство в областта на отбраната, както в рамките на НАТО, така и на ЕС,
потвърдиха в разговора си премиерът Борисов и министърът на отбраната на Германия Урсула фон дер Лайен. Двамата
оцениха като стъпка напред в интеграцията на ЕС установяването на Постоянно структурирано сътрудничество в областта
на отбраната.
По-рано Борисов поздрави македонския премиер Зоран Заев за волята, с която работи за евроатлантическата интеграция
на страната си, и го насърчи за продължаване на преговорите с Гърция за окончателно разрешаване на въпроса с името на
държавата.
Премиерът разговаря в неформална обстановка с премиера на Естония Юрий Ратас, с президентите на Литва и на Косово
Далия Грибаускайте и Хашим Тачи.
С бившия държавен секретар на САЩ Джон Кери Бойко Борисов обсъди ситуацията на Балканите и желанието на България
по време на своето Председателство на Съвета на ЕС да фокусира вниманието на международната общност върху
евроатлантическата интеграция на страните от Западните Балкани.
Съдебни новини
√ Срещу съдебна такса от 10 лева се блокират инвестиции за милиони
Срещу съдебна такса от 10 лева зелените от коалицията "За да остане природа в България" блокират многомилионни
инвестиции – толкова е съдебната такса, срещу която може да бъде подадена жалба в административните съдилища срещу
всеки проект.
В понеделник Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за пореден път посочи тази правна
норма като основна причина за спиране на ключови инвестиции.
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"Сега всеки може да спира проекти за стотици милиони", предупреди председателят на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев. Той добави, че тази такса трябва да бъде увеличена в
пъти, за да спре практиката с жалбите на зелените, пише в-к "Труд".
Пандемия от жалби
Пандемията от зелени жалби достига своя връх преди около 4 годни. Както "Труд" още тогава писа, в периода 2012-2015
г. в съдилищата в страната има над 1100 заведени "зелени" преписки срещу инвестиционни намерения. Стига се до
парадокса, че почти няма предприемач, български или чуждестранен, който да не се отказва от проектите си заради зелен
рекет. Вместо у нас идеите се реализират в близки държави – основно в Гърция, Румъния, Сърбия и Македония. Щетите за
икономиката според специалисти, се изчисляват на няколко милиарда евро. Примерите за стопирани инвестиции са
десетки. На мушката на екологичния рекет са редица компании.
Не са пожалени и проекти от първостепенно значение за държавата и общините, какъвто е заводът за преработване на
битовите отпадъци на София, лот 3.2 на магистрала "Струма" и още много.
Схемата с 10-те лева е проста, но ефикасна и е същинският зелен рекет: "еколозите" пускат жалба срещу дадена
инвестиция, но не внасят задължителната такса от 10 лв. В интервала до насрочване на делото, обикновено няколко
месеца, чрез различни начини, най-вече чрез посредници, те предлагат споразумение на инвеститора. То е или за
изготвяне на екологична оценка, или ОВОС. Ако инвеститорът се съгласи, таксата не се внася и жалбата не се гледа от съда.
При несъгласие таксата се внася, делото се води с години, бави се умишлено, искат се нови доказателства и експертизи.
След това се жали и на по-горна инстанция и минават още години.
Така проектът се обезсмисля и в повечето случаи се проваля.
Пример за умишлено невнасяне на символичната съдебна такса - става дума за жалба срещу проект, подадена на 18
септември 2014 година от политическа партия "Зелените", в случая представлявана от Борислав Сандов и Института за
зелена политика, чийто представител по делото е Петко Ковачев.
Видно е, че на 8 октомври съдебният състав още търси жалбоподателите, за да внесат 10-те лева. 9 дни по-късно, на
17.10.2014 г., съдията изпраща до тях нова писмена покана. На 4 декември Сандов и Ковачев все още не са превели
символичната сума – близо 3 месеца след входирането на жалбата. И това е само първоначалното забавяне на
инвестицията.
Крачка напред
Миналата година парламентът предприема първите стъпки за ограничаването на зеления рекет, който ползва вратичките
в съдебната система . Трима депутати от ГЕРБ – Данаил Кирилов, Ивелина Василева и Станислав Иванов внасят изменения
за промени в Закона за опазване на околната среда.
Основната корекция в нормативния акт е обжалването на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) и
екологичните оценки, да бъде само пред една съдебна инстанция, като магистратите са длъжни да се произнесат в рамките
на 6 месеца. Новият текст важи само за обекти от национално значение, които са определени като такива с решение
Министерския съвет. Промяната е приета окончателно на 14 септември и е записана в член 88 от Закона за опазване на
околната среда.
В понеделник работодателските организации поискаха продължаване на законовите корекции, като такъв текст се приеме
и за обектите от първостепенно общинско значение и инвестициите клас "А", тоест тези, които предвиждат разкриване на
голям брой работни места.
Желанието на работодателите за повишаване на съдебната такса все още не е въведено с мотива, че се спазва Орхуската
конвенция, която гарантира на всеки човек достъп до правосъдие по въпросите, касаещи околната среда. Тази конвенция
обаче не указва колко инстаннционни да са съдебните процеси.
Практиката в Европа показва, че казусите с жалбите на гражданите и НПО, се решават само на една инстанция. Страната
ни ратифицира конвенцията преди 15 години. Целта на документа е гражданите и неправителствените организации да
имат много по-голяма роля при опазването на околната среда. Именно от това се възползват зелените, за да прокарват
своите интереси, които нямат нищо общо с определението "граждански".
Поредното доказателство, че в техните аргументи няма никаква екология, е новата им схема за проваляне на проекти –
срещу големите инвестиции да се организират местни реферерендуми, като допитванията са предхождани от активна
заблужаваща политическа кампания, инициирана от "природозащитниците".
Пресни примери и нови методи
Последните примери за потърпевши от новата схема с референдумите на зелените са дружествата "Асарел инвестмънт" и
"Русгеоком БГ". "Асарел инвестмънт" има инвестиционно намерения за милиони евро за възраждане на златодобива в
община Трън. Първоначалният проект предвижда разкриването на 450 работни места в района, който е един от найбедните. Инвестицията привлича вниманието на зелените, които чрез свои хора в Общинския съвет инициират местен
референдум. В кампанията против възраждането на златодобива в Трънско се включват зелени емисари от цялата страна,
които един месец убеждават хората, че освен злато ще се копае и уран, който ще отрови земята и водата. Подведени от
тези манипулации местните отхвърлят инвестицията.
Идентичен е случаят с провалената концесия за добив на природен газ в община Генерал Тошево. Там зелените също се
намесват, като заблуждават, че ще се добива шистов газ и хората отхвърлят инвестицията, пише още в-к "Труд".
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Investor.bg
√ Процедури за 1,9 млрд. лв. са обявени по ОП Иновации и конкурентоспособност
Приключиха информационните дни по процедурата за ресурсна ефективност на предприятията
Процентът на обявените средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) спрямо общия ѝ
бюджет надхвърля 75% или близо 1,9 млрд. лева. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър
Манолев по време на публичното представяне на процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за
ефективно използване на ресурсите“.
Това бе последният от серията информационни дни по процедурата, съобщават от Министерството на икономиката.
„Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е близо 72 млн. лв. Очакваме средствата да са
достатъчни за финансирането на над 70 проектни предложения в трите категории – микро, малки и средни предприятия“,
съобщи зам.-министър Манолев.
По думите му нейната основна цел е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията, чрез прилагане на нови
решения. Тоест, да се увеличат малките и средни предприятия, прилагащи мерките за ресурсна ефективност, което да
доведе и до подобряване на симбиозата между тях, на ефективността им, намаляване на себестойността на продукцията
им и повишаване на тяхната конкурентоспособност.
„Процедура с подобна насоченост не е имало до момента в сегашния, а и в предишния програмен период“, допълни
Манолев.
Към днешна дата общия размер на разплатените средства по ОПИК надхвърлят 588 млн. лв.
Около 1500 компании са се възползвали от финансирането по програмата. Очаква се до края на програмния период да
бъдат обхванати около 3 хил. предприятия.
Процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ бе обявена
на 23 ноември 2017 година и проектните предложения могат да бъдат подавани до 23 април 2018 година. Допустими по
процедурата са кандидати, които са микро, малки и средни предприятия с минимум три приключени финансови години
преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.), които кандидатстват за подобряване на ресурсната
ефективност в икономическа дейност, попадаща в сектор C „Преработваща промишленост” и имат реализирани минимум
120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности.
√ Очаквано ЕЦБ запази лихвите ниски
Регулаторът ще продължи с покупките на активи, докато не забележи устойчива корекция на тренда на инфлацията
Напълно според очакванията на пазара Европейската централна банка (ЕЦБ) запази основните лихви ниски.
На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по
рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат
непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и −0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се
задържат на сегашното си равнище продължително време и доста отвъд хоризонта на нетните покупки на активи.
По отношение на нестандартните мерки по паричната политика Управителният съвет потвърждава, че нетните покупки на
активи се предвижда да продължат с новия месечен темп от 30 млрд. евро до края на септември 2018 г. или след тази
дата, ако е необходимо, и във всеки случай, докато Управителният съвет не забележи устойчива корекция на тренда на
инфлацията в съответствие с неговата инфлационна цел.
Eврото почти не отчете изменения на ниво от 1,2401 евро за долар към 14:56 часа.
Ако перспективите станат по-малко благоприятни или ако финансовите условия престанат да бъдат в синхрон с понататъшния напредък към устойчива корекция на тренда на инфлацията, банкерите имат готовност да увеличат размера
и/или продължителността на програмата за закупуване на активи. Евросистемата ще реинвестира погашенията по
главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити в рамките на програмата за закупуване на активи, за
продължителен период след приключването на нетните покупки на активи и във всеки случай толкова дълго, колкото е
необходимо. Това ще допринесе както за благоприятни условия на ликвидност, така и за целесъобразна позиция на
паричната политика.
Пазарите очакват по-късно след заседанието насоки от пресконференцията на президента на ЕЦБ Марио Драги за това
колко дълго институцията ще запази програмата си за стимулиране на икономиката чрез изкупуване на активи на фона на
силната икономика в момента.
Държавите от еврозоната се радват на най-силния си икономически растеж от десетилетие. Към момента централната
банка на региона възнамерява да изкупи облигации на стойност 2,5 трлн. евро до септември тази година. Централната
банка обещава да поддържа лихвените проценти стабилни, докато прекрати покупките на активи.
За момента намеренията са изкупуването на дълг да продължава, докато инфлацията не падне под 2% - ниво, което не
може да се достигне и задържи от почти пет години.
От декември показателите за растежа в еврозоната непрекъснато се засилват. Доверието в бизнеса и това на
потребителите са на най-високото равнище за повече от десетилетие.
Нарастват очакванията, че програмата за количествено облекчаване ще приключи след септември. Това ще даде
възможност на банката да започне да повишава основния си лихвен процент, който в момента е на нулево ниво, някъде
през 2019 г.
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Dnes.dir.bg
√ Евростат: България е отличник в ЕС по използване на ВЕИ
България вече е достигнала и дори надминала нивото на използваната възобновяема енергия по стратегията "Европа
2020".
Това показват данни от анализ на Евростат за потреблението на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в ЕС през 2016
г., предаде БТА.
През същата година страната ни е постигнала дял в потреблението на ВЕИ от 18,8 на сто, при заложени параметри по
стратегията "2020" - 16 процента. Така се нареждаме сред 11-те страни-членки на ЕС, които вече са достигнали нивото за
използване на ВЕИ, необходими за постигане на националните си цели по стратегията "Европа 2020".
Анализът на Евростат проследява използването на ВЕИ за период от почти 12 години /2004 - 2016 г./, като за това време
страната ни е достигнала ръст от 9,4 през 2004 г. - до 18,8 през 2016 г.
Най-висок е делът на получаваната и използвана ВЕИ у нас от твърди отпадъци и биогорива - около 8 на сто, а най-нисък
дял имат ВЕИ от геотермална енергия /0,2 на сто/, от слънчева енергия /0,8 на сто/ и от вятър /0,7 на сто/.
Според данните на европейската статистика - най-висок дял от ВЕИ у нас са били използвани в отоплението и охлаждането
- около 30 процента, а делът на използваните ВЕИ в транспорта е бил около 7 процента.
Общият дял на използваната възобновяема енергия у нас от брутното потребление на електроенергия през 2016 г. е бил
19,2 процента, като ръстът е почти два пъти в сравнение с 2004 г., когато са били потребявани 9 на сто ВЕИ.
11 страни предсрочно са достигнали нивата за използване на ВЕИ до 2020 г.
Другите страни-отличнички в ЕС по този показател, освен България, са: Чехия, Дания, Естония, Хърватия, Италия, Литва,
Унгария, Румъния, Финландия и Швеция.
Швеция има най-голям дял в ЕС през 2016 г., по използване на ВЕИ - 53,5 на сто, пред Финландия /38 на сто/, Латвия /37
на сто/, Австрия /33 на сто/ и Дания /32 на сто/.
В противоположния край на скалата най-ниски дялове на възобновяемите енергийни източници са регистрирани в
Люксембург /5,4 на сто/ , Малта и Холандия /и двете по 6 на сто/, отчита Евростат.
Според европейската статистика през 2016 г. производството на електроенергия от възобновяеми източници е допринесло
близо с една трета /29,6 на сто/ за общото потребление на електроенергия в ЕС-28, като хидроенергетиката е бил найважният източник, следван от вятърната енергия.
Средният дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта на ЕС се е увеличил от 1,4 процента през 2004 г. - до
7 процента през 2016 г, или почти седем пъти, според Евростат. До 2020 г. използването на ВЕИ в транспорта на ЕС трябва
да достигне до 10 процента, като се набляга изключително на течните биогорива, водород, биометан, "зелена"
електрическа енергия и др.
Целта на ЕС е да се достигнат 20 процента в брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници до 2020
г., и най-малко 27 процента - до 2030 г., отчита още европейската статистика.
Само през 2016 г. в световен мащаб за ВЕИ са били инвестирани около 330 млрд. долара, а инсталираните мощности са
достигнали над 120 гигавата. Една трета от тези инвестиции са били в Китай - 111 млрд долара, а около една шеста в САЩ
- 60 млрд. долара.
Econ.bg
√ Столичният общински съвет прие бюджета на София
Той е в размер на 1.556 млрд. лева, като групата на ГЕРБ определя сумата като рекордна
Без да одобрят нито едно предложение от опозицията, общинските съветници от ГЕРБ с подкрепата на "Патриоти за София"
("Атака" и ВМРО), СДС и ДБГ приеха бюджета на Столичната община за 2018 г. Той е в размер на 1.556 млрд. лева, като
групата на ГЕРБ определя сумата като рекордна.
Съветниците от БСП, Политическа група 5 ("Зелените", "Движение 21" и "Глас народен"), коалицията "Сердика" (АБВ и
Български социалдемократи) и ДСБ не подкрепиха бюджета. Общото им основание беше, че за поредна година той е
изготвен изцяло от администрацията на общината.
В изказванията си те напомниха, че при приемането на бюджета за 2017 г. кметът на София Йорданка Фандъкова и
съветниците от ГЕРБ са приели предложение бюджетът за 2018 г. да се подготвя през цялата година с участието на всички
общински съветници. Това обещание обаче не било спазено.
По тази причина Иван Таков (БСП) описа бюджета като "заченат в лъжа", защото миналата година опозицията е била
"прелъстена и излъгана" с обещанието за новия начин на формирането му. Вместо това бюджетът бе внесен за обсъждане
в комисиите към общинския съвет на 12 януари. "Тогава обаче вече беше късно да правим предложения за промяна", каза
Трайчо Трайков.
На 18 януари БСП внесоха две предложения, което по думите на Малина Едрева (ГЕРБ) било в последния възможен момент
и нямало време да бъдат обсъдени. В отговор Йорданка Фанкъдова каза, че тези критики й се виждат обидни. По думите
й бюджетът е създаден съгласно програмата на ГЕРБ за управление на общината, а съветниците са имали достатъчно време
да представят "алтернативен бюджет".
Същевременно тя призна, че идеята общинските съветници да участват във формирането му се е забавила, и изрази
надежда, че това ще се промени през тази година. От общата сума от 1.566 млрд. лева 546 млн. лева са предвидени за
инфраструктурни проекти - ремонти на булеварди и строителството на третата линия на метрото. От тази сума 330 млн.
лева са от оперативни програми.
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Иван Таков обаче посочи, че 210 млн. лева от тези 540 млн. лева са от неизпълнение на проекти от 2017 г. По думите му
миналата година Столичната община е постигнала рекорд в неизпълнение на капиталовата си програма - 45%.
В бюджета са заложени и 51 млн. лева за почистване на улиците, което е с 5 млн. лева повече от 2017 г. Само с тези 5
милиона по мои сметки може да се мият между 70 и 140 км улици всеки ден от годината, каза общинският съветник Иво
Божков. Така според него остава неясно как общината през 2017 г. похарчила 45 млн. лева за тази дейност, след като няма
видим ефект. "Въздухът е все така мръсен", посочи той.
Economic.bg
√ 200 млн. лв. за развитие на туристическите атракции по ОП „Региони в растеж“
Това е първата схема по ОПРР, която е изцяло с комбинирано финансиране – чрез кредит и субсидия, тъй като
проектите по нея ще реализират приходи
Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява 200 млн. лв. за развитие на туристическите
атракции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Управляващият орган на оперативната програма
публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Развитие на туристически атракции“. Допустими кандидати са Министерството на културата, общини, институции на
вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Това е първата схема по ОПРР, която е изцяло
с комбинирано финансиране – чрез кредит и субсидия, тъй като проектите по нея ще реализират приходи.
100 млн. лв. от средства се финансират чрез финансов инструмент, посредством финансови посредници, избрани от Фонда
на фондовете, и 100 млн. лв. – чрез безвъзмездни средства по процедура „Развитие на туристически атракции“. Проектите
трябва да са насочени към консервация, опазване и популяризиране на културното и религиозно наследство от
национално и световно значение. Те ще се осъществяват посредством комбинация от финансиране с безвъзмездни
средства и от финансов инструмент (под формата на нисколихвено кредитиране), след извършване на оценка на бизнес
плана от страна на финансовия посредник. Безвъзмездната финансова помощ може да бъде предоставяна на проектен
принцип по предложение на фонд-посредника, отпускащ нисколихвено кредитиране, след оценка на жизнеспособността
на идеята и ефектите за постигане на икономическа активност и заетост като основни цели на ОПРР.
Процедурата цели създаването на цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и
световно значение. В този смисъл ще бъдат подкрепяни интегрирани проекти, включващи не само дейности по
консервация и опазване на съответния обект на културното наследство, но и дейности по неговото популяризиране и
развитие, които привличат значителен брой туристи.
Максималният размер на безвъзмездна помощ по проект може да достигне до 50% от общата стойност на комбинираното
финансиране в зависимост от извършения от финансовия посредник анализ на жизнеспособността (бизнес плана) и анализ
на риска.
БНТ
√ МЗХГ: Има промяна в начина на субсидиране на животновъдите
Млекопроизводителите, които имат малки ферми получават субсидии по специална схема, а при планинските ферми няма
изискване за реализация на млякото. Това увери в "Денят започва" Силвия Василева - началник отдел "Животновъди" в
Министерството на земеделието, храните и горите.
Повод за думите ѝ е протеста на фермери от Източните Родопи заради ниски изкупни цени на млякото и неизплащане на
субсидии. В момента у нас се подпомагат 12 хиляди животновъди. Те могат да получат подкрепа чрез 7 варианта за
изкупуване, уточни Василева. Не е задължително продукцията да се продава като мляко, може и като млечни
произведения, като има таблица за преизчисление на литрите мляко, вложени в сирене или кашкавал.
Силвия Василева - началник отдел "Животновъди" в Министерството на земеделието, храните и горите: - Един
животновъд, който има 15 крави по-малко пари ли ще получи, от колкото по старата схема? Не, няма да получи по-малко,
защото в контекста на това, което казаха животновъдите, че те искат допълнително плащане трябва да подчертаем, че през
2017 г., те не получават само това подпомагане по директните плащания. Те получиха деминимис, още подпомагане по
една извънредна схема, която бе одобрена на ниво ЕС за всички държави членки. На глава ставката, която се получи като
комулираме всичките тези държавни помощи, за които казвам плюс тази за преотстъпване на акциза върху газьола.
Ставката варира от 290 лв. на глава до 850 лв. в зависимост от това по коя схема кандидатства фермера. Дали животните
му са стокови или са под селекционен контрол.
Има промяна в начина на субсидиране на животновъдите. Като тази промяна беше споделена с бранша - каза още Силвия
Василева. Тя обясни, че европейското законодателство изисква, ако се направи някаква промяна в схемите за директни
плащания това да бъде обявено в ЕК - нотифицирано. Срокът беше месец август 2016 г. и промените са направени приз
2016 г.
Преди този срок в земеделското министерство беше направено едно широко обществено обсъждане, където бяха
представени всички промени в обвързаната подкрепа, която касае не само животновъдството, но и растениевъдството. В
резултат на тази дискусия възникнаха спорни въпроси по отношение на това каква трябва да бъде реализацията на
млякото.
Силвия Василева, нач. отдел "Животновъдство" в МЗХГ: За първи път имаме две схеми за планински райони, където е
отчетен този труден характер. И затова двете схеми са разделени като е отчетено допълнително и размера на стопанствата.
Едната схема е за малките дребни стопанства като целта беше тези хора наистина да останат там на място, защото там
фермерството е по-разпокъсано и подпомагането се дава на ферми, които отглеждат от 5 до 9 крави. Там няма реализация
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на мляко, а е на глава, и това е схема, която се прилага за първи път. При втората планинска схема тя е за стопанства от 10
и повече животни и там наистина реализацията е 1500 кг - тук дори сме отчели онази част от млякото, която фермерите
използват за изхранване на животните, т.е. приспаднали сме тази част на млякото. През 2017 г. за първи път се прилагат
тези схеми.
БНР
√ Еврото поскъпна над 1,25 долара, игнорирайки притесненията на Марио Драги
Еврото поскъпна за кратко с над 1%, достигайки нов тригодишен връх от 1,2537 долара, тъй като участниците на валутните
пазари сякаш игнорират изразените от президента на ЕЦБ известни притеснения относно обменния курс на единната
валута, акцентирайки най-вече върху по-добрата от очакваното икономическа експанзия в еврозоната.
Според анализатори, потвърждението от страна на Драги, че провежданата от ЕЦБ политика няма за цел обмените нива
на еврото на международните валутни пазари, също допринесе за резкия скок на еврото след днешната пресконференция
на шефа на централната банка.
Изявлението на Марио Драги за по-солиден от очакваното икономически растеж в еврозоната през втората половина на
2017-а година и увереността на ЕЦБ, че инфлацията в крайна сметка ще успее да се повиши към средносрочното целево
ниво от малко под 2 на сто пък допринасят за нарастване на доходността на държавните еврооблигации.
Графика на евро/долар (на седмична база)

Доходността на 10-годишните немски книжа се повиши към 6-месечен връх от 0,56%, допринасяйки допълнително за
днешното поредно възходящо рали на еврото към нов тригодишен връх от 1,2537 долара (най-високо ниво на единната
валута от 16-и декември 2014-а година).
Сега единната европейска валута може да постави на изпитание важната техническа зона на съпротива към 1,2569/1,2600
долара (бивш връх на еврото от 16-ти декември 2014-а около 1,2569; бивш негов връх от 19-и ноември 2014-а годна към
1,2598 и важна 61,8%-тна корекция на последния средносрочен спад на еврото от неговия връх около 1,3994 долара от
месец май 2014-а година до многогодишното му дъно около 1,0340 областта от първите дни на 2017-а година).
Еврото реагира позитивното на днешната пресконференция на Драги и спрямо останалите основни валути, поскъпвайки с
0,4% към 7-дневен връх от 135,04 японски йени и с 0,45% към часови връх за деня от 0,8754 британски лири, отскачайки
рязко от сутрешно 7-месечно дъно около 0,8686 нивото.
Подкрепа за продължаващото и днес възходящо движение на еврото оказва и поредна серия много силни проучвания от
Германия, показващи подем както на потребителските, така и на бизнес нагласите във водещата европейска икономика в
началото на новата година.
Графика на британска лира/долар (на дневна база)

11

Междувременно британската лира също продължава своя възходящ поход спрямо щатския долар, след като финансовият
министър на Великобритания, Филип Хамънд беше цитиран да казва, че е "много щастлив" от неотдавнашното поскъпване
на паунда.
В рамките на днешната търговия британската лира поскъпва с 0,5% към пореден 19-месечен връх около 1,4345 долара.
Това е най-високото ниво за паунда от 24-ти юни 2016-а година - само ден, след като британците гласуваха за излизане на
страната от ЕС (в подкрепа на Брекзит).
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