Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Дарик
√ Рекорден брой номинации за Годишните награди за отговорен бизнес 2017
Годишните награди за отговорен бизнес 2017 отбелязват рекорд в своята 15-годишна история – 112 проекта на 71
компании участват в актуалното издание на най-престижния конкурс за корпоративна социална отговорност. Те се
състезават в шест категории, както и за специалната награда Engage. Победителите ще бъдат обявени по време на
официална церемония на 26 февруари 2018 г.
С Годишните награди за отговорен бизнес, които провежда от 2003 година насам, Българският форум на бизнес лидерите
(БФБЛ) има за цел да отличи и насърчи добрите практики на отговорните компании в областта на опазването на околната
среда, образованието, развитието на служителите и цялото общество. Те получават признанието на журито и възможност
да споделят идеи и опит в осъществяването на социални кампании.
Общо 112 проекта на 71 компании кандидатстват за отличията тази година – най-много в цялата история на конкурса.
Нараства както броят на номинациите във всички категории, така и броят на компаниите, включили се в състезанието.
Както винаги в последните години, най-оспорвана е категорията "Инвеститор в обществото", привлякла 35 номинации. 20
са проектите, които се състезават за отличието "Инвеститор в знанието". 18 или двойно повече в сравнение с предходното
издание на конкурса са номинациите в "Маркетинг, свързан с кауза" – категорията отличава компании, които промотират
своя продукт или услуга, като декларират подкрепата си за определена социална кауза. Ръст има и в "Инвеститор в
околната среда", където се конкурират 14 проекта. Финалистите в тази категория получават и допълнителен бонус – те ще
бъдат номинирани и за Европейските бизнес награди за околна среда, на които БФБЛ е координатор за България. 18
инициативи се борят за отличието "Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд", а 7 компании си оспорват приза
за "Най-добра социална политика на МСП".
Международният форум на бизнес лидерите във Великобритания ще определи коя от всички номинации ще получи
специалната награда "Engage" за участие и принос на служителите към общественозначима корпоративна инициатива.
Останалите финалисти ще бъдат определени от авторитетно жури от професионалисти от различни сфери, чиято
експертиза и разнообразни гледни точки са залог за обективност на оценките. Председател отново е кметът на София
Йорданка Фандъкова, а членове са Бисер Петков, министър на труда и социалната политика; Божидар Данев, председател
на Българската стопанска камара; Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България;
Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България; Десислава Тальокова, изпълнителен директор на
фондация "Америка за България"; Елица Баракова, директор на фондация "BCause"; Ема Хопкинс, посланик на
Великобритания в България; Красимира Величкова, изпълнителен директор на Българския дарителски форум; Максим
Майер, главен редактор на сп. "Мениджър"; Мариета Захариева, изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на
малките и средни предприятия; Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България; Нено Димов, министър на
околната среда и водите; Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата; и акад. Юлиан
Ревалски, председател на Българската академия на науките.
Церемонията по награждаването, по време на която ще бъдат обявени победителите, е на 26 февруари 2018 г. от 18.30 ч.
в зала "Роял" на София Хотел Балкан. Събитието по традиция привлича многобройни гости от бизнеса и институциите, а
тази година е и част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС.
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Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ НСИ отчита повишаване на потребителското доверие
През месец януари 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.1 пункта в сравнение с равнището
си от октомври 2017 г. Данните са Националния статистически институт и отразяват наблюденията на потребителите през
настоящата 2018 година. Повишението на доверието сред потребителите се дължи изцяло на повишеното доверие сред
градското население.

Източник: НСИ
Не се отбелязва промяна при мненията на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на
домакинствата и общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца.
Очакванията за следващата година обаче прогнозират известен песимизъм по отношение на финансовото състояние и
леко влошени очаквания за икономическата ситуация при населението в селата. Прогнозите вещаят при градското
население очакванията да се подобряват.

Източник: НСИ
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Срив се наблюдава при оценките за изменението на потребителските цени през последните 12 месеца. Оценките са понеблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, в резултат на което балансовият показател се
повишава със 7.7 пункта. Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца.
По-позитивни прогнози се отчитат по отношение на безработицата в страната. Спрямо данните от месец октомври 2017
година се наблюдава понижение по този показател с 2.8 пункта.

Източник: НСИ
Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като
неблагоприятна за спестяване, но очакванията им са за известно подобрение на икономическите условия за спестяване
през следващите дванадесет месеца според НСИ.

Investor.bg
√ ЕК снижи леко прогнозите си за икономиката на България
Според зимната прогноза на Комисията икономическият растеж на страната ще достигне 3,7% през тази година
Европейската комисия (ЕК) леко снижи прогнозата си за икономиката на България през тази и следващата година.
Комисията очаква икономическият растеж на страната да бъде 3,7% през 2018 г. и леко да се забави до 3,5% през 2019 г.,
като за сравнение в есенната икономическа прогноза очакванията бяха за увеличение съответно от 3,8% и 3,6%.
Оценките за миналата година са икономическият ръст да е достигнал 3,8%, което също е с 0,1 пр.п. по-малко спрямо
есенната прогноза.
Според зимните прогнози на Комисията основният двигател на растежа през тази и следващата година ще бъде силното
местно търсене, а приносът на износния сектор ще бъде положителен едва от 2019 г. Прогнозите сочат още, че
европейските фондове ще продължат да засилват публичните инвестиции и през настоящата година, а увеличението на
заплащането ще продължи да стимулира частното потребление.
ЕК очаква още както инвестициите, така и частното потребление също да бъдат сред основните двигатели на
икономическото разширяване през следващата година.
Брюксел посочва, че след като е била отрицателна в продължение на три години, инфлацията в България е достигнала
ниво от 1,2% през 2017 г., основно заради по-високите цени на енергията и суровините, както и по-високите цени на
комуналните услуги.
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За настоящата и следващата година ЕК и тук леко понижава прогнозите си, макар че те остават високи. Според доклада
ръстът на потребителските цени ще достигне 1,4% през 2018 г. и 1,5% през 2019 г. Прогнозите от есента и в това отношение
бяха с по 0,1 пр.п. по-високи.
Ускоряването на инфлацията спрямо миналата година според ЕК се дължи на глобалните цени на петрола, за които се
предполага, че ще продължат да стимулират нагоре цените на енергията, макар и по-бавно. В същото време очакванията
на комисията са същинската инфлация да продължи да се ускорява, тъй като ръстът на разполагаемите доходи на
домакинствата ще продължат да подкрепят частното търсене.
√ Дуалното обучение в България буксува заради пропуски в законите
До три месеца работна група между три министерства и експерти трябва да представи законодателни
предложения за развитието на дуалния модел у нас
До три месеца работна група между три министерства и експерти трябва да представи законодателни предложения за
развитието на дуалното обучение у нас. С това консенсусно решение приключи изслушването по темата на двама министри
и един заместник-министър, в чиито ресор е дуалното образование в България.
В рамките на съвместно заседание на Комисията по образованието и науката, Комисията по икономическа политика и
туризъм и Комисията по труда, социалната и демографската политика, бяха изслушани министрите Бисер Петков,
Красимир Вълчев и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов относно напредъка по въвеждане на дуалната
система на образование в българската система на професионално образование и обучение. В хода на дискусията участие
взеха експерти и представители на различни институции, прилагащи дуалния метод в България.
В началото на заседанието председателят на икономическата комисия Петър Кънев отбеляза, че темата за дуалното
обучение е важна, защото вече осем години тя е обект на обсъждане и към днешна дата няма реален напредък. В същото
време интересът към тази форма на обучение с практика е изключително голям.
От изказванията на участниците стана ясно, че законодателни са пречките за развитието и разширяването на дуалния
метод в България, който да надгради вече съществуващите проекти с чуждо участие.
Министърът на образованието Красимир Вълчев припомни, че в България от три години се работи по модела за
въвеждането на дуалния модел на образование по примера на Германия, Австрия и Швейцария.
Просветният министър подчерта, че има тенденция за разширяване на дуалното образование у нас, но за целта са
необходими допълнителни промени, които да стимулират разрастването му.
Планира се прехвърляне на тази политика на бюджетно финансиране, предвижда се преките разходи да са за сметка на
бюджета, като така моделът ще стане устойчив, каза министърът и уточни, че още от тази година е осигурено допълнително
финансиране от страна на МОН.
През учебната 2015-2016 г. стартира проектът ДОМИНО, пропомни Вълчев, като подчерта, че целта му е не просто
навлизането на дуалното образование в България по швейцарския модел, а подкрепа за изработването на български
модел, съобразен с историческите и културните традиции. Резултатите за периода 2015-2017 г. са за обхват на 19 града, 32
училища, 49 паралелки, 1134 ученици и 170 фирми по българо-швейцарския проект.
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посочи, че дуалното обучение засяга две групи лица – над 16
години, които са в образователната система, и тези, които са на пазара на труда над 16 години. По отношение на първата
група лица ангажиментите на министерството са за даване разрешение за работа. Непълнолетните лица могат да започнат
работа само след разрешение на Главната инспекция по труда. По данни на ГИТ за 2017 г. е имало 7800 броя за искане за
започване на работа за лица под 18 години от ГИТ. Дадени са 6749 разрешителни, като някои от отказите са били свързани
с това, че средата за работа не е била безопасна за работещите.
В системата на дуалното образование трябва да потърсим и мястото на центровете за практическо обучение, тъй като
международният опит показва, че тяхната роля е много важна в целия процес, подчерта Петков.
Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов предложи създаването на регистър на предприятията, които
наемат хора за дуално обучение, който да се актуализира на шест месеца.
Петя Евтимова, ръководител на проекта ДОМИНО, изброи някои от пречките в практиката по прилагането на модела у нас.
Тя посочи неуредения въпрос с това трябва ли учениците във ваканция три месеца да имат и платен годишен отпуск.
Вторият въпрос е за това за кои социални рискове следва участниците да бъдат осигурявани от работодателя. Третият казус
е свързан със здравното осигуряване, защото сега работодателите са длъжни да плащат здравните осигуровки на
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учениците, но в същото време те са осигурени от държавата като ненавършили 18-годишна възраст и се получава двойно
здравно осигуряване.
Сериозен проблем пред развитието на дуалното обучение в България е обучението на наставниците – не е ясно кой, кога
и къде ще извърши тяхното обучение, каза Юлиана Димитрова от Асоциацията на порфесионалните гимназии. Трябва да
се помисли и за институциите, които могат да организират дуалното обучение в България – сега са регламентираните със
Закона за професионалното образование, но има и малки фирми, които се включват в сътрудничество с училища, които не
влизат в този обхват. Друг проблем е начинът на заявяване на държавния план-прием.
Интересът за обучение чрез работа е много голям и спешно трябва да се уредят практически казуси чрез
законодателството, категорични бяха участниците в дискусията. Ако не се използва моментът да се увеличава броят на
учениците по определените дефицитни специалности, трудно ще излезем от кризата за осигуряване на квалифицирана
работна сила на пазара на труда.
В. Банкерь
√ Приходите в хазната се увеличиха с 10%
Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на
консолидираната фискална програма (КФП) за 2017 година.
От финансовото ведомство отчитат положително салдо по КФП на касова основа за 2017 г. в размер на 845.2 млн. лв. (0,8%
от прогнозния БВП). Той се формира от излишъците по националния бюджет (309.1 млн. лв.) и по европейските средства
(536.1 млн. лв.).
Напомняме, че в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. бе заложен дефицит по
КФП за годината в размер на 1 330.0 млн. лева. Това означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита
номинално подобрение на бюджетното салдо с близо 2.2 млрд. лева. В структурно отношение салдото по националния
бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за предишната година, основно поради ръста на данъчните, вкл.
осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов
ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на
2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007-2013 година.
Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2017 г. възлизат на 35.315 млрд. лв. или 99,6% от годишните разчети. В
структурно отношение данъчните и осигурителните приходи превишават разчетите за годината с 5.5%, докато
изпълнението при неданъчните приходи и помощите е по-ниско от разчета за годината. Съпоставени с предходната
година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2.741 млрд. лв. (8,8%), докато постъпленията от помощи са пониски.
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 29.581 млрд. лв., което
представлява 105,5% спрямо планираните за годината приходи. Преизпълнение на годишните разчети се отчита при
повечето от основните данъци и осигурителните вноски. Съпоставено с данните за 2016-а, данъчните постъпления
нарастват номинално с 10% (2.678 млрд. лева).
Приходите от преки данъци са в размер на 5.644 млрд. лв. или 110,8% спрямо предвидените в разчетите за годината, като
спрямо същия период на предходната година нарастват с 607 млн. лева (12,1%).
Приходите от косвени данъци са в размер на 14.532 млрд. лв., което е 103,7% спрямо разчетите за годината. Съпоставено
с данните за 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 970,8 млн. лв. (7,2%). Постъпленията от ДДС са в размер на 9.320
млрд. лв. или 106,1% спрямо планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват със 767,3 млн.
лв. (9%). Размерът на невъзстановения ДДС към 31 декември 2017 г. е 50.5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на
4.984 млрд. лв. (98,9% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 194,3 млн. лв. или 117% спрямо разчета за
годината.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1.039 млрд. лв. или 104,9%
изпълнение на годишните разчети.
Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 8.365 млрд. лв., което представлява 105,4% спрямо разчетените
за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3% (1 047,3
млн. лева).
Неданъчните приходи са в размер на 4 213,2 млн. лв., което представлява 88,5% изпълнение на годишните разчети.
Приходите от помощи са в размер на 1.520 млрд. лв. или 57,5% от планираните за годината.
Разходите по КФП за годината възлизат на 34.469 млрд. лв., което е 93,7% от годишните разчети. За сравнение, разходите
по КФП за 2016 г. бяха в размер на 32.491 млрд. лева. Нарастването на разходите спрямо 2016 г. е основно поради повисокия размер на социалните и здравноосигурителните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението
им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната
пенсия от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на
разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата
по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 година.
Нелихвените разходи са в размер на 32.789 млрд. лв., което представлява 94,9% от годишните разчети. Текущите
нелихвени разходи за 2017 г. са в размер на 29.033 млрд. лв. (102,5% спрямо разчета за годината), капиталовите разходи
(вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3.755 млрд. лв. (60,5% от разчетите към ЗДБРБ за1 2017 г.).
Лихвените плащания са в размер на 792.1 млн. лв. или 95,8% от планираните за 2017 година.
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Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена през 2017 г. от централния бюджет, възлиза на 888.2 млн. лв.,
което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския
съюз.
Размерът на фискалния резерв към 31 декември 2017 г. е 10.3 млрд. лв., в т. ч. 9.8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв
в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
Dnes +
√ Турските фирми се интересуват от транспортни и енергийни проекти у нас
Турските инвестиции в България за периода януари-септември 2017 г. са 58,8 млн. евро. За първите девет месеца на
миналата година се наблюдава ръст и на стокообмена с Турция със 17,4 процента.
Това стана ясно по време на срещата между премиера Бойко Борисов и министъра на икономиката на Турция Нихат
Зейбекчи. Двамата обсъдиха състоянието на българо-турското икономическо партньорство на среща в София.
Турските фирми в България имат интерес към проекти, свързани с изграждане на транспортна и енергийна инфраструктура.
Хранително-вкусовата, химическата и текстилната промишленост също предлагат широко поле за инвестиции.
Бойко Борисов и Нихат Зейбекчи обсъдиха и двустранното сътрудничество в областта на енергетиката. Бе подчертана
важността и на изграждането на междусистемна газова връзка.
Има потенциал за навлизането на още производители на автомобилни части - сектор, в който Турция има сериозни
традиции и дял в световното производство. България и Турция ще продължат да работят съвместно и по изграждането на
смесени предприятия, стана ясно по време на разговора.
Българският премиер и турският министър отбелязаха, че потенциалът за развитие на търговско-икономическото
сътрудничество и инвестиции не е изчерпан.
В. Стандарт
√ Плащаме данъци с карти без такси
Данъци и осигуровки могат да се плащат с банкови карти без дължими такси. Това съобщиха от Националната агенция за
приходите. Освен дължимите налози и осигурителни вноски, по този начин могат да се плащат и задължения към други
институции, събирани от НАП. Оттам обясняват, че това може да стане по два начина. Първият, най-лесен, е чрез новата
услуга на НАП, достъпна чрез портала за електронни услуги на Агенцията, която функционира 24 часа в денонощието,
седем дни в седмицата. Без такси клиентите на НАП могат да преведат задълженията си и чрез инсталираните физически
ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.
Освен, че са безплатни, другото предимство на картовите преводи чрез т. нар. „виртуален ПОС терминал" и физическите
ПОС терминали на НАП, е, че плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента. Това означава,
че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи.
От НАП обръщат внимание, че когато се плащат задължения към други институции (например глоби от КАТ) или
задължения, които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка
и разпределение и отнема повече време.
Към момента безплатните преводи са достъпни за притежателите на банкови карти Mastercard и Maestro, както и Bcard на
БОРИКА. По-късно през годината се очаква и собствениците на карти Visa също да имат достъп до тази услуга.
До момента от двете услуги на НАП са се възползвали 800 клиенти, като те са превели към бюджета близо 80 000 лв.
БНТ
√ Социалните предприятия създават нови възможности за работа у нас
Социалните предприятия ще осигурят работни места в страната и ще дадат нови възможности за уязвимите групи от
населението. Това заявиха представители на националния алианс за работа с доброволци на среща с бизнеса и
представители на държавната администрация. Според тях трябва да се подобри връзката между бизнеса и държавата, за
да се ускори намирането на работа на вече квалифицирани работници.
В Шивашката работилница в Пловдив, която съществува от три години се обучават жени, които дълго време не са могли
да си намерят работа
Фанка Петкова: "Свикнахме си на работата много добре почнахме да шием поръчки, рокли, шием детски."
Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика: "Тя дава възможност на хората от уязвимите групи да
бъдат активни, те да се включат на пазара на труда и най-важното, което е, че чрез тази политика бихме могли да спестим
изключително много средства на държавния бюджет."
Представителите на бизнеса очакват по-бързо държавата да приеме бъдещия Закон за социалната и солидарна
икономика, който се подготвя от Министерството на труда и социалната политика. Липсата на кадри пречи за увеличаване
на производството и износа на фирмите.
Микаел Амицбол – собственик на шивашко предприятие: "Има нужда от работна ръка много фирми в Пловдив, има нужда
от работна ръка, при нашия бранш има нужда от кандидати с квалификация и това е трудно да намери."
От Алианса за работа с доброволци са готови вече да приобщят и хора с увреждания, които да се обучават, за да намерят
работа. Примерът на други държави в Европа показва, че за всеки който може да работи до 3 часа на ден, държавата
създава условия да се реализира.
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Мария Шишкова – Национален алианс за работа с доброволци: "Държавата трябва да създаде среда, която трябва да бъде
добра, така щото малки и средни социални предприятия да имат хоризонти и да се развиват."
От създаването си през 2015 година в шивашката работилница на Алианса в Пловдив са завършили 40 жени, които са били
трайно отпаднали от пазара на труда. След обучението те вече са квалифицирани и са получили предложения за работа в
шивашки предприятия в района.
ТВ Европа
√ НС ще гласува промени в Закона за железопътния транспорт
Парламентът ще гласува окончателни промени в Закона за железопътния транспорт, с които разследването на
произшествия и инциденти да се възлага на управителя на железопътна инфраструктура и железопътните предприятия.
Това се посочва в програмата за работа на Народното събрание.
Сега задължението за разследване се изпълнява от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Предлага се
тежките железопътни произшествия да се разследват от специално звено в Министерството на транспорта. Депутатите ще
разгледат на първо четене законови промени, които създават възможност за обмен на класифицирана информация с
държави или организации без влязъл в сила международен договор.
Economic.bg
√ Томислав Дончев предупреди министрите, че се бавят с е-управлението
Документооборотът трябва да е изцяло електронен до края на ноември 2018 г.
Вицепремиерът Томислав Дончев предупреди колегите си министри, че крайният срок за преминаване на всички
администрации към електронен документооборот помежду си изтича в края на ноември. Той коментира темата на
днешното правителствено заседание, като по думите му „мобилизацията не е достатъчна“.
„Като казвам недостатъчна, имам предвид крайно недостатъчна. В крайна сметка имате немного – осем-девет месеца,
това да се превърне в реалност. И няма каквато и да било нагласа срокът да се удължава. Така че, пълна мобилизация“,
каза Дончев.
Вицепремиерът бе подкрепен от министър-председателя Бойко Борисов. „Много ясно сме се разбрали и това, че месецдва не ви занимах с темата, не значи, че е отпаднало. Едно от първите три неща, за които сме се разбрали и в коалицията,
е електронното управление като най-практичната мярка в борбата с корупцията, с това, което мъчи хората. И не си мислете,
че на някой ще се размине. Много ясно сме се разбрали. Така че, не пилейте времето“, каза премиерът.
Томислав Дончев призова лично министрите да се ангажират с темата, защото няма как да се получат нещата, ако са
оставили всичко на главните си секретари и на IT-звената. „Знам какви са дефицитите и от гледна точка на системи, и от
гледна точка на специалисти. При личен ангажимент от ваша страна нещата би трябвало да могат да се решат. От
министерствата около една трета в момента участват в електронния документооборот, териториални администрации –
една, от областните администрации – под половината, от общините – под половината. Така че, няма да се случи без лично
ваше участие. Приемете го за приоритет, защото няма нагласа за удължаване на срока“, каза Дончев.
Sinor.bg
√ Вписването в Лозарския регистър е безплатно
ИАЛВ няма практика да контактува с производителите чрез телефонни разговори
За целите на контрола, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) поддържа лозарски регистър, в който се вписват
гроздопроизводителите, лозарските стопанства, винопроизводителите и оцетопроизводителите с техните производствени
обекти. Досиетата на гроздопроизводителите и производствените досиета на вино- и оцетопроизводителите са част от
лозарския регистър, напомнят на фермерите от агенцията.
Към настоящия момент вписването в регистъра се извършва по реда на действащия Закон за виното и спиртните напитки
и е АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО. За да бъдат вписани, производителите подават лично или чрез упълномощено лице в
съответното териториално звено на ИАЛВ по местонахождение на имотите/производствения обект заявление по образец,
публикувано на страницата на ИАЛВ и прилагат посочените в него документи. При изрядност на документите се издава
удостоверение за регистрация с уникален идентификационен номер (УИН).
Лозарският регистър е публичен и достъпен на интернет страницата на ИАЛВ в меню „Лозарски регистър“. Вписването е
еднократно, не може да се извърши дистанционно – по телефон или по електронна поща и към настоящия момент НЕ СЕ
ЗАПЛАЩА ТАКСА за вписване и за актуализация на данните в регистъра.
Лозарският регистър се администрира единствено от ИАЛВ и във връзка с поддръжката му Агенцията напомня на
фермерите, че няма практика да контактува с производителите неофициално – чрез телефонни разговори.
При съмнения, относно легитимността на лица, представящи се за представители на неизвестна Ви институция в лозаровинарския сектор, е препоръчително да се осъществи контакт с ИАЛВ, в качеството ѝ на единствен контролен орган в
сектора, за да бъде проверена предоставената Ви информация.
Телефоните за връзка са публикувани на сайта на Агенцията.
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Pariteni.bg
√ Хотели и ресторанти – сред най-големите крадци на ток
Продължават кражбите на проводници и части от трафопостовете
Собственици и управители на ресторанти и хотелски комплекси са сред най-често изкушаващите се да пробват кражба на
електроенергия, сочат данните от проверките на електроразпределителното дружество ЕвН – България за отмината 2017
година.
За 12 месеца загубите от кражби на ток за дружеството, което оперира върху територията на Югоизточна България възлизат
на 1 468 000 лв., което означава че не са били платени 10,9 мегаватчаса електроенергия.
„Нямаме проблеми с ромските квартали, там събираемостта надхвърля 95 на сто, много по-често правят опити да плащат
в зоните, където обитателите не са социално слаби. С въвеждането на дистанционното отчитане имаме възможност
превантивно да действаме при опит за манипулиране на уредите. Получаваме сигнал веднага при отварянето им и
изпращаме свои екипи ..“, коментира изпълнителният член на директорския съвет при дружеството Костадин Величков.
По думите му загубите от кражбите са спаднали под 8,5 на сто, в този диапазон се движели и технологичните загуби.
Продължавали обаче кражбите на проводници и части от трафопостовете, където сумата е в рамките на 1,6 млн лв, наймалка е тя в Старозагорска област – едва 389 000 лв. Пак там са инвестирани 5,8 млн лв за обновяване на
разпределителната мрежа, в момента се полагали подземни кабели за нуждите на фирма в района на някогашния
соцгигант Агробиохим, която удвоява производството си и се нуждае от допълнителни близо 3 мегавата мощност.
Полагането се забавило във времето заради проблеми със собствеността на площадката – при приватизацията на
химическия комбинат при правителството на Иван Костов алеите, улиците и подземните комуникации преминали в частно
дружество, което сега искало наем за ползването им.
Publics.bg
√ Делян Добрев: Има два варианта за излизането на т.нар. американски централи на свободния пазар
Според председателя на енергийната комисия през следващите 10-20 г. не се очаква недостиг на електрическа енергия
в страната
Има два варианта за излизането на т.нар. американски централи на свободния пазар (ТЕЦ „AES Гълъбово“ и ТЕЦ
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ - бел. ред.). Това коментира в интервю за БНТ председателят на парламентарната
енергийна комисия Делян Добрев, което бе по повод на договорените мерки с Асоциацията на българските работодатели
на състоялата се вчера при премиера Бойко Борисов среща.
Първо трябва да се изчисли каква част от инвестициите в двете централи в Маришкия басейн вече е изплатена. За остатъка
ще се търси споразумение. „Ако има неизплатена част от инвестицията, да се сключи споразумение с тях за неизплатената
част и да се прекратят дългосрочните им договори и те да продават на пазара, като останалите инвестиции, без
преференции“, обясни първият вариант Добрев. По думите му този вариант е по-добър както за българското правителство,
така и за Европейската комисия. Вторият вариант е за остатъчната част от инвестициите да се приложи модела на
„Договори за разлики“.
За този казус с американските централи, парламентът няма как да помогне, това са разговори между централите,
Министерството на енергетиката и Европейската комисия, каза още Добрев. Той добави, че такива разговори се водят, но
е хубаво те да се ускорят, защото отлагането на този въпрос не е от полза за никого. „Надявам се в следващите два-три
месеца да има реален напредък, да не кажа в следващите два-три месеца да бъде решен този въпрос“, каза още Добрев.
По същия модел ще бъдат извадени на енергийната борса и ВЕИ производителите над 5 MW. Те ще продават на борсата
по пазарни цени, а разликата до преференциалната цена ще им бъде доплащана от Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“.
Законодателните промени, с които ще се елиминира непазарното поведение, не са нещо ново, а са част от препоръките
на Световната банка, дадени още преди две години, каза още председателят на енергийната комисия.
По отношение на предлагането на профилни продукти на енергийната борса от НЕК и АЕЦ „Козлодуй“, която е третата
договорена мярка между АОБР и правителството, Делян Добрев каза, че това може да стартира още следващата седмица
България има излишък на електроенергийни мощности от около 30% и през следващите 10-20 г. не се очаква недостиг,
коментира още той. "В следващите 10-20 години не виждам основания за притеснения, че ще е недостатъчна
електроенергията. Не е хубаво да имаш прекалено много излишни мощности, защото трябва да се плаща за
разполагаемост", каза депутатът от ГЕРБ. Запитан дали страната се подготвя за строителството на нова ядрена мощност,
отговори, че това е в прерогативите на правителството, но взимането на решение по този въпрос не бива да се отлага
дълго, защото страната вече е собственик на произведеното за неосъществената АЕЦ "Белене" оборудване. Той припомни
позицията си, че, ако правителството реши да привлече частен инвеститор, то не трябва да поема ангажименти по
отношение на изкупуване на електроенергията и гарантиране на преференциални цени.
√ ЕИБ одобри заем от €1,5 млрд. за газопровода TAP
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри заем от €1,5 млрд. за Трансадриатическия газопровод (TAP), съобщи
Ройтерс. Това е най-големият заем за енергиен проект, а целта му е транспортиране на природен газ от Каспийско море
към Средиземноморието.
Бордът на ЕИБ одобри финансирането на енергийни и транспортни проекти на обща стойност 6,5 млрд. евро, но
дългоочакваното решение за TAP беше ключовото обявление в рамките на пакета. Всъщност решението се очакваше през
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декември, но банката го забави поради нуждата да разгледа проекта по-подробно. Финансирането се очаква от две години
насам.
TAP представлява европейската част на Южния газов коридор, мащабен инфраструктурен проект, който ще прекоси
Анадолското плато от Азербайджан, преминавайки през Северна Гърция, Албания и достигайки до Южна Италия.
Вицепрезидентът на ЕИБ Андрю Макдауъл е заявил пред Ройтерс, че проектът TAP ще помогне да се компенсира спадащия
добив на синьото гориво в Европа, като предостави диверсифициран източник на газ и измести производството на
електроенергия от вългища в Централна и Югоизточна Европа.
Оценките са, че тръбопроводът ще доставя 10 млрд. кубични метра газ от находището „Шах Дениз 2“ в Азербайджан, но
вече има опасения, тъй като руският енергиен гигант „Газпром“ не отхвърли възможността и той да доставя газ през TAP.
Проектът срещна яростна съпротива, като различни активисти подчертаха въздействието, което строителните дейности
вече имат върху местните общности, както и предполагаемата несъвместимост на газопровода с целите на Парижкото
споразумение.
Мрежата от неправителствени организации CEE Bankwatch твърди в свое скорошно проучване, че не е извършена оценка
за климатичното въздействие на газовия коридор от нито един от инвеститорите в проекта и предупредиха, че той може
да е толкова вредящ, колкото са въглищата, поради изтичания на метан и въглеродни емисии. Колин Роше от Friends of
the Earth Europe (крило на мрежата от екологични организации Friends of the Earth International) също предупреди, че ЕИБ
„безсрамно обрича Европа на десетилетия зависимост от изкопаеми горива, въпреки че прозорецът за тяхното използване
се затваря.“ Членът на Конфедеративната група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица в Европейския
парламент (ЕП) Шабиер Бенито написа в Туитър, че решението е „лоша новина за климата“ и се ангажира да използва
текущата пленарна сесия в Страсбург, за да се обърне към президента на ЕИБ и да призове институцията да не инвестира
повече пари в изкопаеми горива.
ЕИБ предостави финасиране и в други сфери, включително емисии на „зелени“ облигации и проекти за ВЕИ като нова
вятърна централа в Австрия и ВЕЦ в Грузия. Сред другите мерки са и финансиране с цел подобряване на енергийната
ефективност и справяне с енергийната бедност.
TAP е един от проектите от общ интерес (ПОИ/PCI) на Европейската комисия, част от списък с енергийни проекти, които се
третират преференциално, тъй като се считат за ключови за постигането на енергийните и климатичните цели на ЕС.
Много от проектите са за междусистемни електропроводи и газопроводи. Мястото на TAP в този списък се обносновава с
това, че неговата цел е да отпаднат най-мръсните изкопаеми горива, както и диверсификацията на енергийните доставки
на ЕС и съответно намаляване на зависимостта на Европа от Русия.
Но списъкът с ПОИ предизвика сериозни упреци, откатко беше публикуван късно миналата година, като група
евродепутати от различни партии отправиха официално възражение срещу него през януари, припомни Ройтерс. Това
означава, че за първи път списъкът ще трябва да мине през вот, който е насрочен за следващото събрание на Комисията
по енергетика към ЕП в края на февруари.
Money.bg
√ Доларът преодоля съпротивата на конкурентите си с изключение на еврото
Доларът преодоля ниските нива спрямо големите си конкуренти, като се възползва от колебанията на еврото и по-високата
доходност на американските облигации, но ограничи възхода си заради нестабилността на пазарите на акции от началото
на седмицата.
Срещу кошницата от шестте основни конкурентни валути доларът остана стабилен на ниво от 90.242 пункта, но все още е
далеч от 90.40 пункта, което е най-високото ниво за последните две седмици.
Еврото поскъпна с 0.1 процента до 1.2278 долара, но остана на относително еднакво разстояние от най-ниското си ниво от
1.2246 долара за едно евро и тримесечния връх от 1.2538 долара, отченени миналия месец.
"Неотдавна еврото беше твърде силно, с много очаквания за по-ранно промяна на паричната политика на Европейската
централна банка (ЕЦБ), но в момента инвеститорите наблюдават внимателно какво конкретно ще се случи", коментира
Масафуми Ямамото, главен валутен анализатор в Mizuho Securities в Токио. Според него, движението на двойката
долар/йена изглежда ограничено от несигурността на пазарите на акции, която вероятно ще се запази до края на тази
седмица. „Може би спадът на капиталовия пазар няма да продължи дълго, защото световната икономика е стабилна",
уточнява Ямамото.
По средата на днешната азиатска търговия доларът се повиши спрямо японския си колега до ниво от 109.37 йени за долар.
По-високата доходност на американските облигации също подкрепи долара.
Доходността на бенчмарковите 10-годишни държавни ценни книжа на САЩ достигна 2.816 процента днес на азиатската
търговия, в сравнение с 2.843 процента в сряда в САЩ, но в понеделник нарасна до 2,885 процента, което е най-високата
им стойност от януари 2014 г. Това се дължи на добрите предварителни данни за инфлацията, които накараха
инвеститорите да очакват, че Федералният резерв (ФЕД) ще повишава по-често основната лихва тази година, отколкото се
очакваше.
Председателят на ФЕД на Сан Франциско Джон Уилямс се опита да успокои някои от тези опасения в сряда. Той каза на
среща в Хонолулу, че централната банка на САЩ ще се придържа към плана си за "стабилно и постепенно" увеличаване на
лихвите, въпреки че последните данни за икономиката в САЩ са по-силни, отколкото са били предварителните очаквания,
а пазарът на труда се е затегнал.
В подкрепа на долара е и постигнатото споразумение в Конгреса на САЩ в сряда за увеличаване на правителствените
разходи с близо 300 милиарда долара.
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Въпреки това, възстановяването на долара най-вероятно няма да бъде устойчиво, макар че се очаква ФЕД да повиши
основната лихва най-малко три пъти тази година, сочи проучване на Ройтерс, в което са участвали 70 анализатори на
валутните пазари. То показва, че доларът, който се представи най-лошо през миналия януари за последните 30 години, се
очаква да отслабне леко спрямо повечето основни валути през следващата година.
Новозеландският долар междувременно спадна до 4-седмични дъно, след като резервната банка на Нова Зеландия
потвърди рекордно ниското ниво на основната лихва днес. От регулатора обявиха, че волатилността на пазарите на акции
тази седмица е предупреждение, че световните пазари са изнервени от очакването за по-висока инфлация и повишаване
на основните лихви.
След съобщението, „кивито" спадна с нови 0,5 процента, до 0,7204 американски долара, след като вчера се свлече до
0,7192 американски долара, което е най-ниското ниво за новозеландския долар от 11 януари тази година.
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