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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
FlashNews 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ пред FN: Цената на промишления ток убива бизнеса, закриват се работни места 
През последните седмици и дни цените на електроенергията за свободния пазар буквално избухнаха, за да достигнат 
абсурдните нива от 250-275 лв./MWh. Ръст от над 350% е не е пазарна цена, твърдят от бизнеса и предупреждават за 
затварянето на предприятия. До какво води високата цена на тока на борсата, питаме Добрин Иванов от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 

- Как влияе скъпата на цена на индустриалния ток на бизнеса? 
Зле влияе. Особено на предприятията, които основно работят с ток. Например предприятия от отрасъл „Металолеяне“, 
изцяло прекратяват работа. Те колкото повече работят, толкова повече губят. По-изгодно им е да спрат работа.  В 
останалите предприятия, където себестойността на продукцията им не зависи толкова от тока продължават да работят с 
намалена печалба и затруднения в самата работа. Те обаче няма да работят дълго при тези условия. 

- Каква е цената на тока за индустрията и защо е непосилна? 
Това не е пазарна цена. Тя е 350% по-скъпа от цена преди две седмици. Няма условия, за да скочи толкова, продавачите 
са едни и същи, няма как разходите да им са се увеличили с 350% и да продават с толкава по-скъпо продукцията си. Друго 
доказателство, че не е пазарна цената е, че тя е по-висока от цената на борсите в други страни- например в Будапеща или 
Букурещ. Там цените са три пъти по-ниски. 

- Какви мерки да се предприемат, за да се регулира цената на тока? 
Повече прозрачност при търговията, повече предлагане, да има повече пакети, които да се предложат на борсата. Сега има 
монопол. Продавач се явяват три държавни компании, които са обединени в един холдинг т. е имаме един единствен 
продавач. Това е най-яркият пример за монопол. Няма прозрачност в сделката и се появяват пазарни изкривявания. Няма 
и контрол- ние нямаме силен контролен орган. Нашият контролен орган е  КЕВР. Комисията няма инструменти за 
регулация, малък инструментариум има и тромаво действат, дават становища в рамките на три месеца. Сигнализирани са 
за пазарни злоупотреби през октомври, ще получим становище в средата на януари. Не е работещ контролът при нас. 

- Отправили сте искане за помощ към премиера Бойко Борисов, как да повлияе той на този процес? 
През министерство на енергетиката, което е принципал на Българския енергиен холдинг и може да увеличи предлагането 
и да се регулират цените. Изпълнителната власт трябват да поиска законодателни промени, за да има конкурентна среда. 
По-високите цени вече повлякоха цените на стоките. Прогнозира се  поскъпване на основните храни и стоки, които 
купуваме с между 5 и 10% при крайния продукт. Хлебните продукти вече скочиха с 10%. Увеличение при колбасите би 
имало с около 5 % от крайната цена, заявяват от бранша.При млечните продукти най-сериозно новите цени на тока 
ще се усетят при производството на кисели млека. Тъй като там отива най-много енергия, пресмятат 
преработвателите. 
 
Нова ТВ 
 
√ Бизнесът иска единно часово време в Евросъюза 
Часовото време не трябва да се сменя - около това мнение се обединиха работодателски организации от различни сектори 
на дискусия в София, организирана от евродапутата Момчил Неков. Самият Неков смята, че промяната на часовото време 
трябва да отпадне през 2020 г., за да има възможност за повече обсъждания по темата, съобщи БТА. 
Трябва да се направи калкулация как се отразява и какви са печалбите и загубите съответно при лятно и зимно часово 
време, а и на европейско равнище да може максимално да се синхронизират часовите зони, отбеляза евродепутатът. 
Неков смята, че трябва да се направи по-голямо обществено обсъждане, за да се разгледат плюсовете и минусите, и да 
има обща позиция по темата. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) биха избрали лятното часово време, защото това би 
донесло ползи в сферата на туризма, земеделието и строителството. 
Смяната на времето с един час напред и назад през пролетта и лятото е въведено с цел спестяване на електроенергия 
през 70-те години. По изчисления на АИКБ ползите са за около 4 млн. лева годишно, а загубите са около 400 млн. лева. 
Тази бизнес организация също смята, че в рамките на ЕС трябва да бъде въведено единно часово време. 
ЕС, отчитайки мнението на всяка държава членка, би трябвало да намери подхода, в който да се излезе с общо решение 
по въпроса, смятат от Съюза за стопанска инициатива. 
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От асоциацията по етерични масла смятат, че от гледна точка на икономическия ефект лятното часово време обслужва по-
адекватно селското стопанство и земеделието. Те обясниха, че в розопроизводството и производството на етерични 
например има специфика при брането на розовия цвят, защото то трябва да се прави много рано. Една по-продължителна 
светла част на деня би имала категорично по-голям икономически ефект, посочиха от асоциацията и отбелязаха, че това 
касае и други сектори на земеделието, а и туризма. 
От националната овцевъдна и козевъдна асоциация са по-скоро за зимното часово време. Всяка промяна се отразява 
крайно негативно на продуктивността, защото животните имат изграден условен рефлекс, отбелязаха от организацията. Те 
също смятат, че в ЕС трябва да има и единно мнение дали да бъде избрано лятно или зимно часово време. 
Европейската комисия предлага през 2019 г. в ЕС да се премахне сезонната смяна на часовото време, като на държавите 
членки се даде възможност да решат кое часово време желаят да прилагат като постоянно - лятното или зимното. Всяка 
държава трябва до април 2019 г. да съобщи кое часово време иска да прилага като постоянно - лятното или зимното. 
Резултатите от допитване на комисията показаха, че 84 на сто от отговорилите предпочитат смяната на часовото време да 
се премахне. 
 
Investor.bg 
 
√ Смяната на часовото време да отпадне през 2020 г., предлага евродепутат 
Необходимо е повече време за обсъждане, както и калкулация за за печалбите и загубите 
Часовото време не трябва да се сменя - това беше общото мнение на участниците в обществена дискусия, организирана 
от евродепутата Момчил Неков днес в Дома на Европа в София. В нея се включиха представители на Българската търговско-
промишлена палата (БТПП), Асоциацията на индустриалния капитал в България и неправителствени организации от 
сферата на земеделието, предава БТА. 
Европейската комисия предлага през 2019 г. в ЕС да се премахне сезонната смяна на часовото време, като на държавите 
членки се даде възможност да решат кое часово време желаят да прилагат като постоянно - лятното или зимното. Всяка 
държава трябва до април 2019 г. да съобщи кое часово време иска да прилага като постоянно - лятното или зимното. 
Резултатите от допитване на комисията показаха, че 84% от отговорилите предпочитат смяната на часовото време да се 
премахне.  
Според Момчил Неков е по-добре смяната на часовото време да отпадне през 2020 г., за да има възможност за повече 
обсъждане на темата. Трябва да се направи калкулация как се отразява и какви са печалбите и загубите съответно при 
лятно и зимно часово време, а и на европейско равнище да може максимално да се синхронизират часовите зони, отбеляза 
той. Неков смята, че трябва да се направи по-голямо обществено обсъждане, за да се разгледат плюсовете и минусите, и 
да има обща позиция по темата. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България биха избрали лятното часово време, защото това би донесло ползи 
в сферата на туризма, земеделието и строителството. Преминаването към различни времена е станало заради пестене на 
електроенергия, но по наши изчисления ползите са около 4 млн. лева годишно, а загубите са около 400 милиона лева, 
отбелязаха от асоциацията. Според тях изборът на време трябва да се определи с единен подход за територията на целия 
ЕС. 
От асоциацията по етерични масла смятат, че от гледна точка на икономическия ефект лятното часово време обслужва по-
адекватно селското стопанство и земеделието. Те обясниха, че в розопроизводството и производството на етерични 
например има специфика при брането на розовия цвят, защото то трябва да се прави много рано. Една по-продължителна 
светла част на деня би имала категорично по-голям икономически ефект, посочиха от асоциацията и отбелязаха, че това 
касае и други сектори на земеделието, а и туризма. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Кои са най-привлекателните професии у нас 
АИКБ подреди и най-непривлекателните в 4 бранша 
„Лекар“ е най-привлекателната професия у нас. Тя заема първо място с рейтинг от 55,46 от общо шестнадесет проучени 
професии от секторите „Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и електроника“, „Транспорт и спедиция“ 
и „Медицина и услуги за красота и здраве“.  
Това, обаче, не решава проблемът с дефицита на лекари, поради нарастващото изтичане на квалифицирани кадри извън 
страната. 
Измерването на привлекателността им е част от изпълнението на проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на 
устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара 
на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”. Това обяви на специална заключителна 
пресконференция по проекта днес председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.  
А най-малко привлекателната професия в посочените браншове е тази на локомотивния машинист. 
В машиностроителния сектор най-привлекателна се оказва професията „Машинен инженер“ с 54,64 рейтинг. След нея се 
нареждат професиите на „Настройчик на машини с ЦПУ“, „Заварчик“ и съответно с най-нисък рейтинг е професията 
„Стругар“ със среден рейтинг от 35,44. 
При сектор „Електроника и електротехника“ с най-висока оценка от 47,80 е професия „Електроинженер“. На второ място е 
„Електротехник“ с 38,36 рейтинг. Трети и четвърти са професиите „Техник на електронна техника“ и „Машинен оператор“. 
„Локомотивен машинист“ е най-малко харесваната професия от „Транспорт и логистика“ с рейтинг от 26,02. Оценките на 
„Самолетен пилот“ и „Шофьор на тежкотоварен автомобил“ съответна са 54,64 и 46,54. 
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Другите професии от „Медицина и услуги за красота и здраве“ са „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ със средни рейтинги, 
а с най-нисък рейтинг н бранша е професията на лаборанта с рейтинг от 33,14. 
„Целта на проекта беше да създаде пилотен модел за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през 
последните 15 години - липсата на квалифицирана работна ръка за ключови за българската икономика сфери. 
Преодоляването на дисбаланса между търсенето и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация е една 
от най-големите и най-трудоемките цели на АИКБ. Считам, че предложенията към Министерство на труда и социалната 
политика и Министерство на образованието, които отправихме в следствие на резултатите от дейностите по проекта са 
реализируеми и ще бъдат взети под внимание“, обяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
В световната практика до сега не е създавана подобна система за отчитане на привлекателността на професиите, нито 
толкова богат инструментариум за повишаване на привлекателността им, който включва стратегия и план с конкретни 
мерки, модели за повишаване на привлекателността за всяка от 16-те професии, модул за насърчаване на работната сила 
и нейната мобилност, както и модел за обективна оценка на производителността на труда. Разработени са още нов модел 
за договаряне на минимална работна заплата и въвеждане на практиките на колективно договаряне на 
производителността на труда.  
Направени са и предложения за въвеждане на менторството и застъпничеството в българското законодателство след 
пилотното тестване на разработените по проекта процедури в над 85 предприятия от посочените четири бранша. Обучени 
са общо 40 кариерни консултанта и трудови посредника от Агенция по заетостта за прилагане на разработените 
инструменти по отношение на търсещите работа лица. 
В рамките на проекта е изградена и Информационна система „Рейтинг на професиите“, чрез която всяка година ще се 
обявяват кампании за определяне на рейтинга на професиите с ниско предлагане на пазара на труда. Всички разработени 
системи и инструменти ще бъдат предоставени на МТСП и Агенция по заетостта за безвъзмездно ползване и доразвиване. 
 
АИКБ 
 
√ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ (БАВ) ОБЯВЯВА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА „НЯМА НИЩО ПО-ХУБАВО ОТ 
ДЪЖДОВНОТО ВРЕМЕ” 
Българска асоциация по водите (БАВ), като най-голямата неправителствена организация във 
водния сектор, традиционно отбелязва Световния ден на водата – 22 март, с организирането в 
София на тематични прояви, обединени в събитието СЕДМИЦА НА ВОДАТА. 
Част от проявите в рамките на емблематичната за БАВ Седмица за 2019 г. е фотоконкурсът с 
фотоизложба „Няма нищо по-хубаво от дъждовното време”, както и кръгла маса на значимата 
за целия свят тема „Устойчиво управление на дъждовните води“, която ще се проведе на 21 март 
в София. 
Във връзка с това вижте повече информация за фотоконкурса с молба за съдействие при нейното 
разпространение, за да може да стигне до максимален брой хора, които биха желали да се 
включат в общественополезната инициатива на БАВ. 
 
 

 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ С над 17% се ускори през октомври търговията на дребно през интернет 
НСИ отчита намаление при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника, текстил, облекло, 
обувки 
Оборотите в търговията на дребно ускоряват ръста си през окотомври, показват календарно изгладените данни на 
Националния статистически институт (НСИ). 
През есенния месец оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими 
цени, нараства с 0,5% спрямо септември и с 4,9% на годишна база. 
Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (2015 = 100) 
 

https://bwa-bg.com/bwa_events/fotokonkurs-na-bav-2019-g
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%90%D0%92-2019_1200.jpg
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На годишна база оборотът на търговията на дребно нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по 
пощата, телефона или интернет – със 17,4%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 16%, търговията 
на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 10,4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и 
тютюневи изделия – със 7,3%. 
Намаление е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – със 7,1%, и търговията на 
дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 1,7%. 
Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния 
месец на предходната година (Календарно изгладени) 

 
 
През октомври се наблюдава по-значителен ръст на оборота спрямо септември при търговията на дребно чрез поръчки по 
пощата, телефона или интернет – с 4,4%, и в търговията с фармацевтични и медицински стоки – с 3,4%. 
В НСИ изчисляват, че има намаление при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 2,8%, и 
търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 1,6%. 
Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния 
месец (Сезонно изгладени) 
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√ През октомври добивната промишленост се свива с над 6% 
Индексът на промишленото производство бележи годишен ръст от 1,6%, сочат данните на Националния 
статистически институт 
През октомври на годишна база добивната промишленост се свива с 6,3%, а производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 3,8%. 
Индексът на промишленото производство през октомври отбеляза годишен ръст от 1,6%, показват предварителните данни 
на Националния статистически институт (НСИ). На месечна база увеличението е с 0,8 на сто. 
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 2,6%. По-
значително е увеличението при производството на превозни средства, без автомобили - със 71.7%, и производството на 
тютюневи изделия - с 25,7 на сто. Ръст е отчетен и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 
23,8%, и производството на лекарствени вещества и продукти - с 16,8%.  

 
 
Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година (Календарно 
изгладени) 
Статистиката регистрира намаление при: производството на основни метали - с 16,7%, на облекло - с 11,8%, на дървен 
материал и изделия от него, без мебели - с 8,9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7,8%. 
През октомври 2018 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 0,9%, и в 
добивната промишленост - с 0,3%. А намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 2,0%. 
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По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни средства, без 
автомобили - с 29,4%, и на тютюневи изделия - с 28,3 на сто. Ръстът при производството на химични продукти е с 15.2%, на 
метални изделия, без машини и оборудване - с 14%. Спад е регистриран при производството на лекарствени вещества и 
продукти - с 8,7%, и на основни метали - с 4.4 на сто. 
 
News.bg 
 
√ Желязков и превозвачи обсъждат пакета "Мобилност" 
Министърът на транспорта Росен Желязков и международни превозвачи обсъждат предстоящите действия по пакета 
"Мобилност".  
Според Камарата на превозвачите, приетите текстове са с претенции да защитават работниците, но реално нарушават 
човешките им права, съобщава БНТ. 
Изискването шофьорите да се прибират в страната, от която са тръгнали ограничава свободното им движение. Желязков 
коментира, че е умерен оптимист в ЕП да се предвиди изключение от правилото за забрана за ползването на почивките на 
шофьорите в кабината на камиона. 
Транспортният министър възнамерява да разговаря с евродепутати и при обсъждането в ЕП да се предвиди изключение, 
когато почивките са на подходящи места. 
За приетия в ЕС пакет "Мобилност", министърът на транспорта обясни, че само България и Литва са били против 
предложенията на Брюксел за т.нар. план "Макрон". 
По думите му те са имали ясно и единодушно мнение, заедно с превозвачите и евродепутатите ни. Този проблем показва 
разделението на Европа на периферия и централни държави, каза още той. Според транспортния министър българските 
превозвачи са много конкурентноспособни и имаме един от най-добрите автопаркове. 
По думите му тези общи законодателни решения целят да не засегнат големите европейски държави, но по този начин те 
дискредитират периферните държави и ги ощетяват. Според него за съжаление решенията в Съвета на ЕС се взимат по 
държави и за да се блокира този закон, то е трябвало поне 12 държави да не го подкрепят, но Полша и Чехия в последния 
момент са се отказали. 
 
В. Монитор 
 
√ Варненската четворка се среща пак на 22 декември 
Балканските лидери обсъждат пътните проекти в региона, Борисов с предколеден тур в Брюксел, Виена и Белград  
Международен тур в дните преди Коледа чака премиера Бойко Борисов. Варненската четворка, чиято първа среща се 
проведе в морската столица у нас, ще се събере отново на 22 декември в Белград, близо два месеца след като министър-
председателят и останалите балкански лидери се видяха в резиденция „Евксиноград“. 
Тогава Борисов събра отново във Варна премиерите на Гърция и Румъния Алексис Ципрас и Виорика Данчила и сръбския 
президент Александър Вучич, а гост на форума бе израелският му колега Бенямин Нетаняху. На предстоящата среща на 
върха между четиримата държавни лидери пък, ще бъде канцлерът на Австрия Себастиан Курц, който в момента ръководи 
австрийското председателство. Темите, които ще обсъждат участниците в срещата, са свързани с напредъка на пътните 
проекти и инфраструктурната свързаност на региона. 
Преди това, в края на тази седмица министър-председателят трябва да замине за Брюксел, където ще се проведе 
редовното заседание на Европейския съвет. В четвъртък ще се състои традиционната работна вечеря, а самите разговори 
на евролидерите са насрочени за петък. Тогава ще се обсъжда бюджетът на ЕС, единният пазар, миграцията и външните 
отношения и по специално организирането на срещата на високо равнище с Лигата на арабските държави в началото на 
2019 година, както и темата за дезинформацията. В началото на срещата австрийският канцлер ще представи общ преглед 
на напредъка по предишни заключения на съвета. 
Няколко дни след това Борисов ще замине за австрийската столица Виена, където ще се организира поредното събитие по 
време на австрийското председателство на Съвета на ЕС. Именно в австрийската столица на 17 и 18 декември трябва да се 
проведе срещата на върха Европа-Африка, която ще е под надслова „Сътрудничество в дигиталната ера“. Форумът ще бъде 
открит от Курц, президента на Руанда Пол Кагаме, който в момента оглавява Африканския съюз, и шефа на ЕК Жан-Клод 
Юнкер. По време на самият форум ще се проведат дебати по различни теми, а българският еврокомисар Мария Габриел 
ще направи изказване в рамките на един от панелите, в което ще засегне електронната търговия. 
 
√ Захариева за Македония: Искаме признаване на историята такава, каквато е  
Искаме признаване на историята такава, каквато е. Така коментира вицепремиерът и външен министър Екатерина 
Захариева отношенията между България и Македония след заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, 
предаде БТА. 
Според нея подписването на договора за добросъседство не означава, че всичко е свършено, а това е началото на процеса 
и работата. Захариева призова за резултати от работата на българо-македонската комисия от историци. Тя изрази 
очакването комисията да достигне до някакви общи позиции по отношение на историята, още повече тогава, когато има 
автентични източници - автобиографии, писмени следи. Не искаме нищо необичайно, искаме истината за историята на 
двете държави, добави Захариева. 
Тя посочи, че българският национален интерес предполага Македония да бъде в НАТО и да започне преговори с ЕС за 
присъединяване. 
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Вицепремиерът е отбелязала, че е необходимо изпълнението на двустранния договор между София и Скопие. Изрично 
изискване на България е, ако се вземе решение за начало на преговори, изрично условие е изпълнението на всички поети 
ангажименти по отношение на добросъседството, каза тя. Никоя от европейските държави не желае да внесем нашите 
проблеми в ЕС и те да станат причина понякога за вътрешни противоречия. Нерешени въпроси не бива да остават преди 
членство в ЕС. Преди започване на преговорите по всяка глава има задължение за съгласие на всички държави от ЕС, 
поясни вицепремиерът 
Мнозинството държави в ЕС констатираха, че пътят и мотивацията за реформи е европейската перспектива на всички 
страни от Западните Балкани. Имаше призив за изпълнение на реформите, допълни тя. На заседанието пък България е 
призовала за начало на преговорите с ЕС за присъединяване на Македония и Албания догодина, както бе решено в 
Люксембург през юни. 
 
Капитал 
 
√ България ще спечели от плана за единно облагане на големи компании в ЕС 
Холандия и Люксембург са сред губещите от предложението на ЕК, показва проучване на икономическия институт 
WIFO  
Въвеждането на единен начин на облагане на големи международни компании в ЕС ще повиши с 8.2% бюджетните 
приходи от корпоративен данък в България. Държави, считани за данъчен рай обаче, ще бъдат засегнати значително. 
Това показват сметките на австрийския икономически институт WIFO, който оценява ефекта от потенциалното приемане и 
влизане в сила на предложените от ЕК обща основа за облагане с корпоративен данък (CCTB) и обща консолидирана основа 
за облагане с корпоративен данък (CCCTB). 
Проектът на комисията е от 2016 г., наследство от предходен опит през 2011 г. На практика в момента е в застой, на етап 
обсъждания, тъй като липсват оценки на въздействието върху всяка държава. За да ги изготви, Брюксел се нуждае от 
съдействието на националните данъчни администрации, а те не са склонни да съдействат с нужната информация. 
Макар че пакетът от реформи звучи сложно, основната идея не е. Целта е приходите на големи компании (над 750 млн. 
евро) с дейност в няколко държави в ЕС да се разглеждат като едно цяло, след което облагаемата печалба да се разпределя 
към страните, в които фирмата има дейност. Това ще става по формула, която включва броя на служителите на фирмата 
във всяка държава, заплатите, активите и продажбите. 
Така от Брюксел искат да попречат на компании като Apple да избягват данъчно облагане. В България например ефектът 
би бил, че "Лукойл" ще трябва да започне да плаща повече данък, вместо да нулира печалбата си през холандското си 
дружество. 
Ефектът върху страните членки 
В България въвеждането на общата данъчна основа би увеличило приходите от корпоративен данък в бюджета с 8.2%, 
показват сметките на WIFO. Икономистите изчисляват и ефекта от различните компоненти на формулата за разпределяне 
на печалбата. Резултатите им показват, че в България и в останалите държави от ЦИЕ най-голям положителен ефект оказва 
броят на служителите. Което е очаквано, тъй като регионът се приема за "фабриката" на Европа и множество големи 
международни компании се възползват от ниските разходи за труд. Съответно размерът на заплатите и на реализираните 
печалби пък е в полза на Западна Европа, където те са значително по-високи спрямо страните от ЦИЕ. 
Средно в ЕС потенциалното въвеждане на единния начин на облагане би повишило приходите от корпоративни данъци с 
3.4%. Най-големият печеливш е Испания, където постъпленията от корпоративен данък в бюджета ще се увеличат с 34.2%, 
следвана от Литва с 20.6% и Хърватия с 19.4%. В другия край, сред губещите, отиват държавите с по-либерални данъчни 
режими като Холандия, където бюджетните приходи падат с 34.8%, Ирландия (23.4%) и Люксембург (22.4%). 
Трябва да се отбележи, че използваната база данни за изчисляване на ефекта е от 2015 г., но изследването е първото по 
рода си по последния вариант на предложението на комисията и показва поне относително какъв би бил ефектът от пакета 
реформи в Европа. 
 
Дарик 
 
√ Водата поскъпва от 1 януари в редица градове - вижте къде и с колко  
От 2019 година поскъпва водата в 27 населени места. Единствено в Кърджали се очаква леко поевтиняване на услугата. В 
същото време се очаква и поскъпване на газа. Булгаргаз предложи суровината да повиши цената си с 3 и поливана 
процента. Окончателното решение обаче ще вземе енергийният регулатор. 
 С 12 стотинки ще се повиши цената на водата във Варна - от 2.97 лв. до 3.09 лв. В Пловдив услугата поскъпва минимално 
със стотинка и половина на кубик. Това предвижда доклад, който Комисията за енергийно и водно регулиране ще разгледа 
следващата седмица. 
 Според експертните изчисления в столицата водата ще поскъпне с 13 стотинки.  
В Кърджали се очаква поевтиняване на водата, защото водното дружество там не е изпълнило изискванията за инвестиции 
в района. В Монтана цената на водата се увеличава с 9 стотинки от 2019 година.  
В Шумен скокът на цената на водата ще е 11 стотинки - от 3.29 лв. до 3.40 лв. Във Враца водата ще е по-скъпа с близо 14 
стотинки на кубик, от 3.03 лв. до 3.17 лв.  
От догодина бургазлии също ще ползват по-скъпа вода, цената нараства от 2.72 лв. до 3 лева. 
В Русе цената на водата се очаква да стане 2.94 лв. стотинки за кубик. В Перник - 2.33 лв., а в Сливен 2.62 лв.  
В Ямбол водата  ще поскъпне до 2 лева и 91 стотинки, а в Добрич – до 3 лева и 35 стотинки. 
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Нова ТВ 
 
√ Откриват Софийския международен панаир на книгата 
Най-новите заглавия очакват посетителите на 160 щанда в НДК 
На 11 декември се откриват две от най-значителните и мащабни събития, свързани със съвременната литература и 
книгоиздаване в България – 46-ия Софийски международен панаир на книгата и 6-ия Софийски международен 
литературен фестивал, организирани от Асоциация „Българска книга“. 
Панаирът и Фестивалът по традиция се провеждат в Националния дворец на културата, на общо шест нива, и ще продължат 
до 16 декември. 
Немскоезичната литература ще бъде в центъра на 46-ото издание на Софийския международен панаир на книгата: под 
мотото „Четири страни - един език“, когато заедно с партньорски организации от Германия, Швейцария, Австрия и 
Лихтенщайн, ще бъде представена разнообразна съвместна програма. Успоредно ще се състои шестият Софийски 
международен литературен фестивал, като негови участници са някои от най-известните писатели и поети в съвременната 
литература на Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенщайн, като: Кристоф Хайн, Роберт Менасе, Лукас Берфус, Шерко 
Фатах, Илия Троянов, Йонас Люшер, Фердинанд Шмац, Марион Пошман и Забине Бохмюл. 
Специален акцент на щанда на Почетните гости (№ А1, полуетаж изток), е проектът за виртуална реалност „VRwandlung“ 
на Гьоте-институт Прага: режисьорът, почитател на Кафка и основател на стартъп Мика Джонсън е адаптирал за виртуална 
реалност „Метаморфозата“, една от най-известните новели на ХХ век. Посетителите са поканени да се преобразят 
виртуално в Грегор Замза и да преживят историята на Кафка по нов начин и от собствена перспектива. 
Кураторската програма на шестото издание на Софийския международен литературен фестивал ще бъде изградена от 
няколко основни елемента: срещи с писатели, дискусии и детска програма. Тази година събитията ще се разширят с още 
три нови формата: Бързи литературни срещи, Софийски международен литературен фестивал представя и Тайно 
поетическо четене. Сред българските участници във фестивала са поетите и писателите Алек Попов, Владимир Полеганов, 
Владислав Христов, Георги Господинов, Едвин Сугарев, Здравка Евтимова, Илиана Илиева, Кристин Димитрова, Крум 
Филипов, Людмила Миндова, Марин Бодаков, Мирела Иванова, Мехмед Атипов, Палми Ранчев, Петър Чухов, Румен 
Петров, Христо Карастоянов, Цвета Софрониева и Яна Букова. 
Повече от 160 изложбени щандове, изключително наситена съпътстваща програма, премиери на най-новите книжни 
заглавия у нас, десетки срещи с български и чуждестранни автори и издатели, Литературен фестивал с над 80 гости - всичко 
това ще превърне Националния дворец на културата в притегателен център за почитателите на книгите в навечерието на 
Коледните празници. За първи път по време на Панаира ще се проведат и професионални „Бързи срещи между издатели 
и илюстратори“ (13.12, четвъртък), отново ще бъде връчена Годишната награда на Асоциация „Българска книга“ за най-
добър издателски проект „Златен лъв“ – 2018 г. (14.12, петък), както специален акцент ще имат ежедневните събития, 
подходящи за деца и подрастващи. 
 
В. Земя 
 
√ Министър Красимир Вълчев: 25 милиона лева са осигурени от бюджета за дейности по интереси в училищата  
През последните години дейностите по интереси в училищата бяха финансирани за сметка на средства от европейския и 
социалния фонд по оперативни програми. Но това не беше регулярно и устойчиво. Сега с допълнително приетите в 
държавния бюджет 25 млн. лв. ще можем да финансираме устойчиво дейности по интереси във всички училища. Това каза 
на брифинг в Симитли министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Тези дейности са много важен периметър 
от дейността на училищата, защото чрез тях могат да се правят редица политики, които невинаги могат да се реализират 
чрез часовете по учебния план. Тези дейности са насочени към развитие на способностите на децата, както в областта на 
математиката и природните науки, така и в сферата на спорта и изкуствата. 40% от дейностите трябва да бъдат насочени 
към математика, техника и природни науки, дигитална креативност. Там имаме най-видим спад в образователните 
резултати, посочи министър Вълчев. Според министър Вълчев едно от най-големите предизвикателства е намаляващият 
брой кандидат-студенти в инженерно-техническите и професионални направления. От друга страна на пазара на труда 
това са позициите, на които очакваме най-голям недостиг на специалисти. В същото време там е и най-големият ръст на 
възнагражденията и този сигнал дава пазарът на труда, затова е необходимо всички усилия да се насочат към това повече 
деца от ранна възраст да бъдат мотивирани за включване в тези дейности. 
 
Frognews.bg 
 
√ НСИ: Българските предприятия не продават онлайн продукцията си 
Едва 8.1% от българските предприятия продават своя продукция и услуги онлайн. Само 5.2% от общия им оборот e от такъв 
тип търговия. Компаниите повече купуват, отколкото да продават онлайн. 
Това сочат резултатите от изследването на Националния статистически институт (НСИ) на информационното общество, в 
частност електронната търговия, в родните предприятия през 2018 година. Според изследването само 8.1% от 
предприятията в България продават своите продукти и услуги онлайн. Според данните реализираният оборот на 
предприятията у нас от търговия онлайн за 2018 година възлиза на 5.2% от общия им оборот. 
35.3% от всички родни предприятия използват платформи за електронна търговия като eBay, Amazon, Booking.com, eMAG, 
Alibaba и други, за да реализират продукцията си онлайн. 
Най-активни при използването на електронна търговия са големите предприятия с 250 и повече заети лица. 28.5% от тези 
компании са направили покупки по интернет, а 15.4% от тях продават стоките или услугите си онлайн. 
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По-голямата част от предприятията, които продават стоките и услугите си по интернет, осъществяват онлайн продажби 
чрез собствен уебсайт, интернет магазин или уебприложение. Това важи за 86.5% от фирмите. 
Увеличение през 2018 година се наблюдава в относителния дял на предприятията, осъществили покупки през интернет. 
Онлайн търговците най-често правят продажби на физически лица (92.4%), но немалко предлагат своите продукти и услуги 
на други предприятия или на публични институции (62.8%), пишат още от НСИ. 
 През 2017 година 17% от фирмите са закупили стоки или услуги чрез уебсайт, уебприложения или съобщения от тип 
Електронен обмен на данни (EDI), което е с 4% повече в сравнение с предходната 2016 година. 
 
БНТ 
 
√ ЕП ще гласува резолюция за приемането на България и Румъния в Шенген 
Европейският парламент ще гласува днес резолюция за приемането на България и Румъния в Шенген. След като вчера 
обсъдиха доклад по темата, евродепутатите се обявиха за пълното приемане на София и Букурещ в Шенгенското 
пространство. 
Те настояват това да стане едновременно със сухопътни, морски и въздушни граници. Инициативата е на лидер на ПЕС 
Сергей Станишев, който припомня, че поетапното приемане би било силно политически и икономически неизгодно за 
България и би затруднило прилагането на новите европейски системи за сигурност в страната. 
 
√ Пред вратата на Шенген: коментар на Андрей Ковачев и Момчил Неков  
Европейският парламент вчера обсъди доклада на Сергей Станишев, в който се призовава за пълното приемане на 
България и Румъния Шенген. Вотът ще бъде проведен днес. Как ще гласуват евродепутатите и да какво ще доведе 
приемането на доклада - вижте коментара на Андрей Ковачев от Европейската народна партия и ГЕРБ и Момчил Неков от 
Алианса на Социалистите и Демократите и БСП. 
Андрей Ковачев: Имаше единодушие, както винаги е било в Европейския парламент, че е изключителна несправедливост 
по отношение на България и Румъния това, че Европейският съвет вече 7 години не приема това решение. Беше много 
показателно, че липсваше представител на съвета по времето на дебата. Поне от куртоазия можеше да изпратят един 
човек, който да седи и да слуша. Нямаше нито един представител на Европейския съвет вчера на дебата в Страсбург, което 
показва, че Европейският съвет или председателството сега на Австрия не е поставило това като свой приоритет отново, 
но Европейският парламент за пореден ден, и тук трябва да поздравим г-н Станишев за тази инициатива, ще даде днес 
силен политически сигнал, че България и Румъния трябва незабавно да бъдат приети в Шенгенското пространство, това 
беше и позицията на Европейската комисия за незабавното приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство.  
Момчил Неков: Тук става въпрос отново за двоен стандарт. Както при храните, така и тук при условие, че още 2011 г. сме 
изпълнили всички технически параметри за влизането ни в Шенген, това наистина е недопустимо. От тази гледна точка 
питахме и чрез председателстващия вчерашното заседание ние отправихме точно такъв призив защо няма представител 
на съвета. Тук искам да кажа ясно няколко неща. Когато им пореден двоен стандарт пред България, ако бъдем приети само 
по въздух и по вода без сухоземни, това ще бъде Пирова победа. Това означава, че ще има голям имиджов ефект за ГЕРБ, 
но това също ни води на мисълта, че ще има много пренебрежително малък икономически и социален ефект върху 
България. 
 
√ Апелативният съд гледа мярката на задържания за подкуп служител на НАП  
Софийският апелативен съд ще разгледа жалбата за изменение на мярка "задържане под стража" в по-лека на задържания 
за подкуп служител на НАП Любомир Савов. 
В края на октомври, в качеството си на длъжностно лице Савов е поискал подкуп от управител на дружество, в размер на 
45 хиляди лева Любомир Савов беше задържан с първия транш от 15 хиляди лева. В предишното си заседание съдът отказа 
по-лека мярка, с мотива, че той може да въздейства на двама свидетели, също служители в НАП. За тях изнудваният 
бизнесмен твърди, че също очаквали дял от подкупа. 
 
√ Климатът в криза: Световноизвестният френски климатолог проф. Едуар Бар пред БНТ 
Все по често говорим за климатичните промени. В полския град Катовице се провежда 24-тата Конференция на ООН по 
климатичните промени, но големият липсващ там е френският министър-председател Едуар Филип, който отмени 
пътуването си, за да се справя с протестите във Франция. Недоволството на "жълтите жилетки" беше породено заради 
планираното увеличение на цените на горивата, което в страната е известно като "такса екология". За климатичните 
промени и за мерките, които трябва да бъдат взети, гост в студиото на Сутрешния блок на БНТ беше френският климатолог 
проф. Едуар Бар, който днес ще изнесе лекция в БАН. 
Такса "Екология" предизвика огромни протести във Франция, които продължават вече един месец. Проф. Бар каза, че това 
показва колко е трудно да се приемат мерки, които са в добра посока за бъдещето. По негово мнение тези мерки не са 
обяснени добре на хората, но е важно да започнем тази промяна в екологичната политика. 
проф. Едуар Бар, климатолог: Париж беше лидер в битката с климатичните проблеми. Учените се опитват да организират 
нещата на международно ниво. Посланието от 20 години е едно и също - за намаляване на вредните емисии. Тревожно и 
трудно е, че тези допълнителни данъци за някои домакинства могат да имат влияние и трябва да се опитаме за най-
бедните да бъдат подпомогнати в този преход. 
По отношение на темата за глобалното затопляне, проф. Бар беше категоричен, че нещата трябва да се разглеждат в 
глобален аспект, както и в исторически. Промените трябва да се отчитат като вековни, като хилядолетни, за да имаме идея 



10 

 

кое и изключително и кое не е. Сигурно е, че основните промени, затоплянето, промените в климата се увеличават от 
въглеродния газ.  
Проф. Бар е носител на редица престижни награди, сред които са Рицар на Почетния легион на Френската република, на 
Големия медал на принц Алберт Първи от Океанографския институт на Монако, както и е почетен член на Кралската 
академия на Белгия.  
Лекцията на проф. Бар ще е на английски език и е на тема "Палеоклиматични вариации в района около Черно море по 
време на последния ледников период". Климатът около бреговете на Черно море е повлиян от резките събития, които са 
се случили през последното хилядолетие в Северния Атлантически океан, информира в лекцията си френския климатолог.  
Според него чрез големия си вододел, хидрологията на Черно море е засегната от разтопяването на евразийския 
феноскандинавски леден пласт. Изучаването и документирането на тази променливост е от ключово значение за 
установяване на чувствителността на региона към климатичните промени в миналото и съвременността. Това е от значение 
и за да се направи достоверно пресъздаване на околната среда, обитавана от праисторическите жители на тези райони, за 
които свидетелстват известните находища, сред които пещерата "Бачо Киро" в България, пояснява проф. Едуар Бар. 
 
БНР 
 
√ Българските работодатели очакват скромно темпо на наемане на служители в периода януари – март 
Българските работодатели очакват скромно темпо на наемане на служители в периода януари – март. Прогнозата е на база 
проучване на водеща посредническа фирма за набиране на персонал. 
Едва 11 процента от работодателите отчитат увеличение на нивата на заетост, докато 78 на сто не очакват промяна. Нетната 
прогноза за заетостта на страната е плюс осем процента, тоест най-слабата през последните четири години.  
Най-силен пазар на труда през първите три месеца на идната година се очаква в Пловдив, а по отношение на отделните 
сектори се очаква нивата на заетост да се увеличат във всички 10 индустрии, водеще сектор "Финанси, застраховане, 
недвижими имоти и бизнес услуги". 
Най-значителен спад се отчита във Варна. 
 
√ Третите Годишни награди в туризма връчват тази вечер в Централния военен клуб 
Третите Годишни награди в туризма, ще бъдат връчени тази вечер на официална церемония в Централния военен клуб. 
Призовете бяха определени чрез онлайн гласуване, в което според организаторите от Министерството на туризма за 16-те 
категории са гласували хиляди потребители. 
Официалната церемония ще се състои от 18:30 часа, в Централния военен клуб, съобщава Министерството на туризма. 
Домакин на церемонията е министърът на туризма Николина Ангелкова, сред официалните гости ще са председателят на 
44-тото Народно събрание Цвета Караянчева, министрите на труда и социалната политика Бисер Петков и на младежта и 
спорта Красен Кралев. На събитието се очаква да присъстват още посланици, народни представители, кметове, 
представители на бизнеса, туристическите организации, работодатели, медии и др.  
Победителите в Годишните награди в туризма се оценяваха в 16 категории на два етапа. През първия всеки желаещ 
можеше да подаде кандидатурата си съгласно Правилата за кандидатстване, публикувани на интернет платформата 
www.tourismawards.bg. Гласуването за финалистите започна на 13 ноември и продължи до 5 декември, се припомня в 
съобщението. 
 
√ Сърбия очаква изграждането на "Турски поток" през нейната територия да започне през март 
Изграждането на трасето на газопровода "Турски поток" през Сърбия от българската до унгарската граница може да 
започне между 1 и 15 март догодина и е реално цялата работа да завърши до 2020 г., заяви днес директорът на компанията 
"Сърбиягаз" Душан Баятович за ТВ Първа. 
"Няма нито една икономическа, юридическа или някаква друга причина, освен от политически характер, която да може да 
спре този газопровод", заяви Баятович. 
Сръбската агенция за енергетика е отговорила положително на искането на сръбско-руската компания "Газтранс" за 
изграждането на газопровода и е внесла всички документи в европейската енергийна общност, която има срок за отговор 
от 60 дни. 
"До края на януари ще имаме отговор от тях. Не виждам причина да дадат негативно становище, а и ако е негативно, това 
не ни задължава", добави Баятович. Според него Европейската комисия не може да има нищо против, тъй като всичко е 
направено в съответствие със сръбския закон за енергетиката, който отговаря на критериите на Третия енергиен пакет.  
"Досега никой няма нищо против това, освен че американците оказват натиск", каза Баятович. 
Той съобщи, че стойността на проекта е малко над 1,8 милиарда евро, за което са предвидени средства в бюджета на 
Сърбия за 2019 г. 
Баятович подчерта, че цялото трасе на бъдещия газопровод е известно. 
 
√ Фонд "Земеделие" продължава изплащането на средствата за стопаните в планинските райони 
Държавният фонд "Земеделие" продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани в 
планинските райони. Днес са били преведени над 4 милиона и 300 хиляди лева на 2841 животновъди, събщават от Фонда. 
По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони 2603-ма фермери са  получили 3 
милиона 787 хиляди лева. Още 532 хиляди лева субсидии са разпределени между 273 стопани по Схемата за обвързано 
подпомагане за млечни крави в планински райони. 
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√ Европарламентът обсъжда бюджета на ЕС за 2019-а  
Бюджетът на ЕС за догодина ще е една от темите, които ще бъдат обсъдени на пленарно заседание на Европейския 
парламент в Страсбург. 
Преговорите по предишния проектобюджет за 2019 г. се провалиха, след като парламентът и Съветът на ЕС не успяха да 
постигнат споразумение за разпределението на средствата за бежанците, отпускани на Турция, както и за студентската 
програма „Еразъм+“ и програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“. 
Така еврокомисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер бе принуден да изготви нов проект, при който се 
постигна сближаване на позициите между двете институции. 
За Турция страните се споразумяха, че ще се използват останали от минали години средства в бюджета на ЕС.  Еразъм+" 
получи допълнително 240 милиона евро, "Хоризонт 2020" – 450 милиона евро, а програмата КОЗМЕ, подпомагаща малкия 
и средния бизнес - 5 милиона евро. 
Според новия бюджет България ще получи 4,4 млрд. лв. Самият бюджет ще бъде гласуван утре. 
 
√ Британският парламент ще дебатира отложеното гласуване на сделката за Брекзит  
Парламентът на Великобритания ще дебатира по решението на премиера Тереза Мей за отлагане на гласуването на 
предложеното от нея споразумение с Европейския съюз за Брекзит, което тя мотивира с очакване да получи допълнителни 
гаранции от Европейския съюз за предпазния механизъм за границата със Северна Ирландия. 
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск заяви, че искането ще бъде разгледано на предстоящата тази седмица 
среща на евролидерите, но не се очаква предоговаряне на споразумението. 
Същевременно днес британският премиер Тереза Мей започва консултации с европейските лидери в опит да получи от 
тях допълнителни уверения за споразумението за Брекзит, с които да убеди британския парламент да го подкрепи 
Британският премиер Тереза Мей отложи гласуването на нейната сделка за Брекзит в Камарата на общините с надеждата, 
че ще успее да получи допълнителни гаранции от ЕС за „предпазния механизъм“ за ирландската граница, който не среща 
одобрението на целия политически спектър. Нейната надежди за предоговаряне на сделката бяха обаче бяха попарени от 
председателя на Европейския съвет Доналд Туск.  
Тереза Мей се надява, че ще може да увери европейските лидери в загрижеността на британските депутати за ирландската 
граница и да представи на някакъв по-късен етап подобрена сделка, която да бъде приемлива за всички партии. Доналд 
Туск обаче писа в социалната мрежа „Туитър“, че сделката не подлежи на предоговаряне и тъй като времето напредва, 
европейските лидери ще обсъдят в четвъртък готовността при сценарий за излизане на Великобритания без сделка.  
От кабинета в Лондон съобщиха, че дата за вота в парламента още не е определена, защото това ще зависи кога 
правителството ще получи необходимите гаранции за „предпазния механизъм“ от Брюксел. Шансовете на премиера обаче 
за прокарване на сделката силно намаляват за сметка на растящото недоволство към нея. Лидерът на лейбъристите 
Джеръми Корбин заяви, че Мей е загубила пълен контрол върху събитията и е възможен вот на недоверие в нея. От 
Шотландската национална партия открито призоваха Мей да си подаде оставката. Евросептикът Джейкъб Рийс-Мог каза, 
че премиерът или трябва да управлява, или да се откаже от поста. 
 
√ МВФ предупреди за забавяне на икономическия растеж на САЩ през следващите две години 
Растежът на икономиката на САЩ ще се забави през 2019-а и 2020 година най-вече в резултат на по-слабото представяне 
на глобалната икономика, посочи пред репортери главният икономист на МВФ Морис Обстфелд преди напускането му на 
поста в края на годината. 
"За останалата част на света изглежда, че въздухът вече излиза от балона (световната икономика започва да издиша), като 
това ще засегне и Съединените щати", посочи той в интервюта за "Уолстрийт джърнъл" и за "Файненшъл таймс". 
"Ние отдавна предвиждаме малко по-нисък растеж в САЩ за 2019 година, от този, постигнат през настоящата година. Част 
от това отслабване ще се дължи на оттеглянето или дори на обръщането на някои от фискалните стимулиращи политики, 
предприемани от администрацията на президента Доналд Тръмп. Този процес (на по-слаб икономически растеж) вероятно 
ще бъде по-силно изразен през 2020-а, отколкото през 2019 година, според данните с които разполагаме. Икономическото 
забавяне извън САЩ, доколкото виждаме признаци за това, обаче изглежда по-драматично", предупреди Обстфелд.  
Въпреки това той добави, че американската икономика все още показва признаци на експанзия, която е над потенциалните 
нива на растеж. 
Морис Обстфелд също така отбеляза, че икономическите данни от Азия и Европа за третото тримесечие са били 
разочароващи. В Япония и Германия, например, БВП дори се сви.   
Трябва да е има предвид, че тези сравнително негативни коментари идват от страна на икономист, който по време на трите 
си години в МВФ често беше по-оптимистично настроен. 
За пореден път Обстфелд отново изрази съжаление относно търговските напрежения, особено между САЩ и Китай, но и 
между САЩ и други търговски партньори, включително Европа, които напрежения заплашват глобалния растеж. Той обаче 
изключи възможността светът да стане свидетел на друга голяма депресия, подобна на тази през 30-те години на миналия 
век, когато "търговията напълно се срина натиска на търговските ограничения". 
"Смятам, че сегашното напрежение може да се окаже вредно, защото голяма част от световните инвестиции и 
производство са обвързани с търговията, но не може да се говори за колапс, подобен на този от 30-те години на миналия 
век", отбеляза главният икономисти на МВФ. 
В отделно интервю за телевизия CBS, управляващият директор на МВФ Кристин Лагард отново осъди търговското 
напрежение, което доведе до постоянно нарастващи митнически тарифи.  
Попитана за скорошните антиправителствени протести във Франция, г-жа Лагард посочи, че без съмнение те ще имат 
негативен икономически ефект. "Това са много тъжни картини", отбеляза тя, визирайки телевизионните кадри на 
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вандализъм и насилие по улиците на френската столица. "Аз съм истинска парижанка и това, което виждам да се случва в 
Париж, е изключително тъжно".  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Пред вратата на Шенген - европейската десница и левица коментират на живо от Страсбург; 
- Балкански съседи - колко тънка е нишката между България и Македония? 
- Защо пожарникарите са притеснени - какви са условията им на работа? 
- Климатът в криза - световноизвестният френски климатолог проф. Едуар Бар; 
- Коледа по комшийски - стотици българи пътуват до гръцкия град Драма в търсене на Коледния дух; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- На живо: Три столични квартала на протест срещу мръсния въздух! 
- Напрежение по оста София - Скопие! Коментар на бившия посланик в Македония Александър Йорданов; 
- Строителен парадокс - защо вдигат втора къща над дере в село Дебрен? 
- Страх в Бяла черква след бруталното изнасилване и убийство на възрастна жена; 
- Петър Москов с нов десен проект. С кого отива на избори бившият здравен министър? 
- Майките на деца с увреждания с приза „Човек на годината"! 
- Ще продължи ли бунтът на „жълтите жилетки" след позицията на президента Емануел Макрон; 
- Кой отпадна от „Фермата" преди големия финал в неделя? 
- Актьорите Любомир Ковачев и Веселин Калановски за спектакъла „Антихрист"; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На живо от Своге: "Защо три месеца след трагедията, при която загинаха 20 души, мантинелата на пътя убиец все 

още не е възстановена?" 
- Камери заснеха как мъж полива с боя автомобил в центъра на София. Потърпевшият разказва пред NOVA. 
- Общественополезен труд за хората, които горят боклуци и замърсяват въздуха. Възможно ли е това? Проверява 

Румен Бахов. 
- Нов тип измами в мрежата. Хакери разбиват банкови сметки и теглят пари. Говори Явор Колев от ГДБОП. 
- Срив в пратките на един от най-големите доставчици в страната създаде грижи на хиляди клиенти. Решен ли е 

проблемът? 
- 7 милиона лева по-малко за пожарникарите. Те обявиха, че това заплашва човешки животи. Защо? Отговорът на 

живо. 
- Цял град може да остане без вода след неплатени задължения за ток. Жителите на Кубрат се обърнаха към NOVA. 
- Финалът на Big Brother: Most Wanted, моделите със социална ангажираност и красотата пред камерата и извън 

нея коментираме с Жени Калканджиева. 
 
√ Събития в страната на 11 декември   
София. 

- От 14.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководствата на 
работодателските организации в България. 

- От 11.00 часа в НДК вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие 46-ото издание на Софийския международен 
панаир на книгата и 6-ия Софийски международен литературен фестивал. 

- От 11.00 часа в Министерството на образованието и науката в залата на етаж 5 ще се проведе Заключителната 
пресконференция по проект „Студентски практики - Фаза 1", изпълняван по ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж". В събитието ще участват заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, 
представители на студентите, на работодателите и на висшите училища, участвали в проекта. 

- В Националния военноисторически музей ще се проведе международна двудневна конференция на тема „Когато 
(не) загърбваме конфликтите: ролята на музеите". 

- От 11.00 часа в Централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) ще се проведе пресконференция, 
на която ще бъдат обявени предстоящите действия на Камарата в подкрепа на строителния бранш, част от 
кампанията „Аз съм строител". 

- От 11.00 часа в зала „Универсиада" Министерството на труда и социалната политика ще връчи годишните си 
национални награди за социални иновации. 

- От 11.00 часа Демократична България ще даде пресконференция, в която съпредседателите на обединението - 
Христо Иванов и Атанас Атанасов, заедно с членовете на Управленската алтернатива - Владислав Панев 
(съпредседател на ПП Зелените) и Мартин Димитров - ще призоват правителството да не подписва нищо по 
„Турски поток", докато не докаже икономически ползи за България. 

- От 11.30 часа министърът на младежта и спорта Красен Кралев и изпълнителният директор на Национална спортна 
база ЕАД Пламен Манолов ще открият официално Зимната пързалка „Юнак", намираща се на стадион „Юнак" до 
Националния стадион „Васил Левски". 

- От 12.00 часа в зала „Роял" на хотел Балкан Управителният съвет на Националното сдружение на общините в 
Република България ще проведе заключителна за 2018 г. пресконференция по повод рождения ден на 
Сдружението и последното за годината заседание на УС на НСОРБ. 
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- От 12.00 часа пред Съдебната палата в София ще се проведе протест-присъствие, организиран от Гражданско 
движение „БОЕЦ", в знак на солидарност и подкрепа за независимите български магистрати. 

- От 12.00 часа в НДК, етаж 1, вход А4, ще се състои откриване на интерактивна инсталация с виртуална реалност на 
УНИЦЕФ в рамките на кампанията „Заедно срещу насилието в училище". 

- От 13.30 часа в Зала А на Българската търговско-промишлена палата на ул. „Искър" 9 в гр. София ще се проведе 
Национална кръгла маса на тема „Обществената библиотеката - център за дигитално включване на възрастни". 

- От 15.00 часа в постоянната приемна на БСП - София на ул. "Леге" №10, етаж 1 народният представител от „БСП за 
България" Петър Витанов и общинският съветник Борис Цветков ще бъдат на разположение на софиянци. 

- От 14.00 часа в залата на Представителството на Европейската комисия в България, ул. „Г.С. Раковски" № 124, ще 
се проведе Дискусионен форум на тема: „Ускореното превъоръжаване на Българската армия - повече сигурност и 
доверие в НАТО и Общата европейска отбрана". 

- От 17.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН на ул. „15-ти ноември" 1 носителят на Нобеловата награда по 
физика за 2017 г. професор Бари Бариш ще изнесе лекция на тема „Гравитационни вълни: от детекторите до 
регистрирането им". 

- От 17.00 часа Галерия „УниАрт" на Нов български университет ще представи библиографско издание на Борис 
Христов и Милко Божков. 

*** 
Варна. 

- От 9.00 часа в Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов" ще бъде открит 
Коледен базар на картички и играчки, изработени от учениците. От 10 часа в сградата на училището ще се състои 
тържественото отбелязване на 113-та годишнина от основаването му. 

- От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" общинският съветник Бонка Банкова ще 
приема граждани. 

*** 
Враца. 

- От 17.00 часа в Конферентната зала на Общински съвет-Враца на ул. „Петропавловска" 43, ет. 3., ще се проведе 
обществена консултация във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Враца, с която се предвижда актуализация на 
размерите на местните данъци във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и 
такси, които влизат в сила от 01.01.2019 г. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в дискусионна зала „Изида"( етаж 2) ще се състои Междинна пресконференция, на която ще бъде 
отчетен напредъкът на дейностите по "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 
1", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа в Заседателна зала на Община Пловдив ще се проведе финална пресконференция по проект 
„Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ-гр.Пловдив". 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА в град Пловдив Зелени Балкани канят всички медии по повод 30-годишния си 
юбилей. 

*** 
Сандански. / Петрич. 

- В 09.00 часа министъра на образованието и науката Красимир Вълчев ще бъде в Земеделската професионална 
гимназия „К.А.Тимирязев" в Сандански, а в 10.45 часа в СУ „Н. Вапцаров" в Петрич. 

*** 
Сливен. 

- От 11.00 часа в Пресклуб на БТА-Сливен ще се проведе Представяне на сливенската структура на Европейска 
народна партия България от председателя на партията Пламен Александров. 

*** 
Смолян. 

- От 10.30 часа в залата на Областен информационен център - Смолян, бул. „България" №12, ще се проведе медийна 
среща, в рамките на която ще бъдат представени предстоящите през 2019 г. възможности за финансиране със 
средства от Европейския съюз. 

*** 
Ценово. 

- От 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово ще се състои начална пресконференция по проект 
„Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове". 

 
Money.bg 
 
√ Πaзapът нe вяpвa нa пaĸтa OΠEK+. Πeтpoлът ocтaвa $60 зa бapeл 
Πeтpoлът oт eтaлoннитe cвeтoвни мapĸи във втopниĸ cyтpинтa yмepeнo ce пoĸaчвa. Инвecтитopитe ce cъмнявaт в 
eфeĸтивнocттa нa мepĸитe oт пaĸтa OΠΠEK+ зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa и oчaĸвaт дaннитe зa зaпacитe в CAЩ. 
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Фeвpyapcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ в нaчaлoтo нa днeшнaтa тъpгoвия пocĸъпвaт c $0,02 
- дo $59,99 зa бapeл. B пoнeдeлниĸ тяxнaтa цeнa ce пoнижи c $1,7 (2,76%) дo $59,97 зa бapeл. 
Cтoйнocттa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз янyapи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) ce пoĸaчвa c $0,13 
(0,25%) - дo $51,13 зa бapeл. B xoдa нa вчepaшнaтa тъpгoвия тeзи ĸoнтpaĸти пoeвтиняxa c $1,61 (3,06%), зaвъpшвaйĸи cecиятa 
нa нивo $51 зa бapeл. 
Eĸcпepти пo пeтpoлния пaзap, вĸл. aнaлизaтopитe нa Gоldmаn Ѕасhѕ и Моrgаn Ѕtаnlеу, ĸaтo цялo пoзитивнo пocpeщaт 
peшeниятa нa OΠEK+ дa ce пoнижи дoбивa c 1,2 млн. oт oĸтoмвpийcĸoтo мy нивo нa дeнoнoщиe oт нaчaлoтo нa cлeдвaщaтa 
гoдинa. 
Ho ĸoлeгитe им oт Сіtіgrоuр oтбeлязвaт, чe тaĸaвa мяpĸa щe пoдĸpeпи цeнитe и щe пpoвoĸиpa pъcт нa дoбивa в CAЩ, ĸoeтo 
oтнoвo мoжe дa дoвeдe дo зaпaзвaнe нa излишъĸa в пpeдлaгaнeтo нa пeтpoлния пaзap. Te cмятaт, чe aĸo пeтpoлнитe цeни 
cĸoчaт дo $70-75 зa бapeл и пpoизвoдcтвoтo нa cypoвинaтa в CAЩ pязĸo ce yвeличи, ĸaĸтo и изнoca нa пeтpoл и пeтpoлни 
пpoдyĸти, yчacтничĸитe в пaĸтa oтнoвo тpябвa дa ce cпopaзyмявaт зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa. 
Eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ в cpядa щe пyблиĸyвa oфициaлнитe дaнни зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe и пpoизвoдcтвoтo 
нa пeтpoл в cтpaнaтa. Aнĸeтиpaнитe oт Вlооmbеrg нaблюдaтeли, cмятaт, чe тe ca cпaднaли пpeз минaлaтa ceдмицa c 3,5 млн. 
бapeлa. 


