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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ СЪСТОЯНИЕТО НА БИЗНЕС КЛИМАТА ОБСЪДИХА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА АОБР С ПРЕЗИДЕНТА НА РБ 
„За мен е чест да посрещна хората, които дават заетост, защото развитието на нашето общество зависи от 
развитието на икономиката. Не може да има обществена промяна без силна икономика“. С тези думи президентът на 
РБ Румен Радев откри проведената днес, 11 декември 2018 г., по негова покана среща с ръководителите на национално 
представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
В срещата, освен членове на президентската администрация, участваха: Васил Велев – председател на УС на АИКБ и изп. 
директор на „Стара планина холдинг“, Радосвет Радев – председател на УС на БСК и изпълнителен директор на „Дарик 
холдинг“, Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП, Евгений Иванов – главен изпълнителен директор и член на УС 
на КРИБ, Кънчо Стойчев – зам.-председател на УС на АИКБ и председател на Съюз „Произведено в България“, Добри 
Митрев – главен секретар на БСК, и Мирослава Маркова – гл. експерт „Международно сътрудничество и международни 
организации“ в БТПП. 
Основна тема на разговора бяха възможностите за активизиране на диалога между Президентската институция и 
работодателските организации с цел идентифициране на проблемите и набелязване на мерки за подобряване на бизнес 
средата и ускоряване на икономическия растеж. 
В стъпителните си думи Държавният глава отбеляза отличното сътрудничество с работодателските организации при 
организирането на бизнес форуми с потенциални партньори от Румъния, Полша, Израел, Армения, Македония, Малта, 
Индия и др. Като пример за добро партньорство и разбиране на проблемите на бизнеса Румен Радев посочи, също така, 
отказа си да наложи вето върху законите за трудовата миграция и за енергетиката. Според него, добрата комуникация и 
качествената аргументация са предпоставка за постигане на баланс в обществените отношения, така че да се отчитат в 
максимална степен интересите на всички заинтересовани страни и да се търсят най-добрите решения за развитието на 
икономиката. 
„Обща е загрижеността българският бизнес да надскочи оградата на ЕС и да възстанови позициите си на 
традиционни пазари като тези в арабския свят, Централна Азия, Куба и др. Бизнес климатът не води към сериозен 
растеж, основан на инвестиции с висока добавена стойност. Залага се на ограничения, вместо на стимули. Закъснява 
въвеждането на електронното управление. Корупцията изкривява пазарните отношения и демотивира бизнеса“, 
каза още Румен Радев. Според него, трябва да се работи активно за позитивния образ на България, защото се намираме в 
силно конкурентната среда на околните държави, които прилагат сериозни стимули за привличане на качествени 
инвестиции. 
„Приемаме тази среща като един добър тон в обществения договор между държавата и работодателите“, каза от 
своя страна Радосвет Радев – председател на БСК и ротационен председател на АОБР за 2018 г. Според него, налице е 
агресивно бюджетиране срещу бизнеса в посока непрекъснато нарастване на данъчно-осигурителната тежест, поради 
което не остава достатъчно свободен капитал за инвестиции в производства с висока добавена стойност. „Бизнес 
климатът се влошава, предприемаческият дух се губи. В началото на 90-те години всеки се стремеше да развие 
собствен бизнес. Днешните младежи искат да работят в държавната администрация или в големи международни 
корпорации, но не и да рискуват като предприемачи. Нужна е реабилитация на предприемачеството, ако искаме да 
вървим напред“, каза Радосвет Радев и допълни, че без модернизиране на икономиката няма да имаме модерна България. 
„Европа прави планове за 2030-2050 г., Китай – за 2100 г., а у нас хоризонтът е около един управленски мандат“, каза 
председателят на БСК. 
Според председателя на АИКБ Васил Велев, българският предприемач е незаслужено охулван, вкл. по отношение на 
доходите, които растат по-бързо от производителността на труда. Като ключов проблем на икономиката той посочи 
липсата на квалифицирана работна ръка – и като количество, и като качество. „Първата причина за липсата на 
инвестиции е липсата на човешки ресурси. Германия приема законодателство за агресивно привличане на хора не само 
от трети за ЕС държави, но и от страни като нашата. Това ще ни постави в още по-затруднено положение и трябва 
спешно да търсим решения в тази посока“, подчерта Васил Велев. В заключение, той благодари на президента Радев за 
балансираната позиция в международните отношения, но достатъчно твърда при отстояване на националните интереси. 
Председателят на Съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев постави на внимание три базови въпроса – „Доходите 
и властта“, „Доходите и производителността“ и „Работодателите и затвора“. Според него, недопустимо е към 
работодателите да се подхожда с непремерена агресия, както е недопустимо да се мисли, че властта създава доход. 
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„Имаме левичарско управление“, заключи Кънчо Стойчев и призова за по-малко популизъм и повече прагматизъм в 
управлението. 
За засилено търсене на нови пазари, извън ЕС, стимули за инвеститорите и мерки за осигуряване на работна ръка, вкл. чрез 
облекчаване на процедурите за внос на работници от трети страни, призова и председателят на БТПП Цветан Симеонов. 
От БТПП бе поставен акцент на важността относно подобряване работата на контролните органи и ограничаване на 
тенденцията на прехвърляне на тежести върху бизнеса – като регистрации, уведомления и др., вместо подобряване 
работата на контролните органи, за което те имат ясни ангажименти в нормативните актове. БТПП посочи неефективността 
от наливане на средства в нереформирани сектори като образование, здравеопазване, държавна администрация и 
изтъкна нуждата от свързването на повече средства с постигане на конкретни подобрения в дейността на съответните 
сектори. 
 „Говоренето на политиците е също важно за бизнеса. Капиталът е плашлив по дефиниция и е много важно в каква 
среда ще бъде поставен“, каза изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов. Той подчерта, че бизнесът не е 
престъпник и че политиците са му длъжници в това отношение, тъй като с действията и говоренето си често създават среда 
за обществена нетърпимост към инициативните хора. Пример в това отношение е протестът на строителите, предизвикан 
от непрекъснато негативно говорене на политици, което може да се пренесе върху цялата икономика. Евгений Иванов 
изрази несъгласие, че има изтичане на капитали. Според него, по-скоро има диверсификация на инвестициите и 
разпределяне на риска. „В случай че негативизмът от страна на политиците продължи, тези хора ще има къде да 
продължат своята икономическа дейност“, каза изпълнителният директор на КРИБ. 
В заключение, президентът Румен Радев призова представителите на бизнеса и тази година да се включат активно в 
инициативата „Българската Коледа“, като отбеляза, че до момента са събрани 2,6 млн. лв., а 29 здравни заведения са 
получили модерна апаратура. 
Участниците в срещата се договориха за регулярност на срещите, както и за организиране на съвместни събития, насочени 
към търсене на механизми за ускоряване на икономическия растеж. 
 
БНТ 
 
√ Президентът и бизнесът обсъдиха възможностите и пречките пред икономиката у нас 
Президентът Румен Радев проведе среща с представители на най-големите бизнес асоциации у нас. Обсъдиха 
възможностите за ускоряване на икономическия растеж и пречките пред него. А проблемите са липса на достатъчно 
стабилна връзка между бизнес и образование, неконкурентен пазар на електроенергия и липса на кадри. 
Повече от час продължи срещата между държавния глава и представителите на бизнес организациите. 
Васил Велев, председател на АИКБ: Имаме един сравнително устойчив и не малък ръст на икономиката, който превишава 
значително средноевропейския и е приблизително равен на световния, но е много по-бавен от растежа на другите страни 
в Централна и Източна Европа. В крайна сметка се роди идеята да се свика дискусия с представители на бизнеса за 
ускоряване на икономическия растеж под патронажа на президента. 
Президентът е бил категоричен на срещата, че не може да има успешна политика без силна икономика, както и силни 
икономически резултати са невъзможни без адекватна политика на държавата към бизнеса. 
Обещал е подкрепа за бизнеса доколкото това позволяват правомощията му,но е напомнил и за ролята на 
работодателите,когато става дума за равнището на заплащането на труда и отлива на квалифицирани кадри през 
последните години. 
Държавният глава се е изказал остро и срещу ширещата се корупция, при която по думите му някои фирми инвестират в 
търсенето на "точния човек" в администрацията,вместо да повишават конкурентоспособността си. 
 
Президент на Република България 
 
√ Кръгла маса за ускорен икономически растеж на България ще се проведе под егидата на държавния глава 
Организирането на кръгла маса под егидата на президента Румен Радев, на която да бъдат обсъдени възможностите за 
ускоряване на икономическия растеж в  страната и за насърчаване иновациите в българската индустрия, обсъдиха 
държавният глава и представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
В срещата, проведена на „Дондуков“2, участваха най-големите работодателски организации  - Българската стопанска 
камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско промишлена палата (БТПП) 
и Камарата на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).   
Без модернизиране на националната икономика, значително подобряване на бизнес климата и насърчаване на 
инвестициите в сфери с висока добавена стойност, България не може да бъде конкурентоспособна на останалите страни 
от региона и да работи за постигането на по-висок стандарт на живот, бе общата позиция на участниците в срещата.  
Работодателите откроиха борбата с корупцията, забавеното въвеждането на електронно управление и недостатъчната 
работна сила у нас, като основни проблеми пред подобряването на облика на страната ни пред инвеститорите. 
Държавният глава Румен Радев подчерта, че България продължава да изостава от другите страни от Централна и Източна 
Европа по редица икономически показатели в рамките на общия европейски пазар. И добави, че сравнението само с 
ниската база от миналото не е достатъчно, за да се обясни разширяващата се разлика в това отношение. 
«Не може да има успешна политика без силна икономика, както и силни икономически резултати са невъзможни без 
адекватна политика на държавата към бизнеса по отношение на качеството на образованието, административната тежест, 
борбата с корупцията. Бизнесът също трябва да направи своите изводи за равнището на заплащане на труда и отлива на 
квалифицирани кадри през последните години», заяви президентът.  Той  бе категоричен, че ще продължи да подкрепя 
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българските компании да разширяват  връзките си с търговски партньори, не само от ЕС, а и от Близкия изток и други 
перспективни региони. 
„Корупцията изкривява пазара като създава условия, при които някои фирми инвестират в търсенето на «точния човек» в 
администрацията, вместо в повишаване на своята конкурентоспособност. Това може и да е достатъчно за адаптиране в 
местните условия, но е невъзможно да осигури силни  икономически позиции в международен план“, заяви още Румен 
Радев. 
По време на срещата работодателите благодариха на президента за отстояването на икономическите интереси на страната 
ни и конкурентоспособността на българската енергетика, по време на срещата за климатичните промени в Катовице. Те 
подчертаха и значението на балансираната позиция на българския държавен глава в отношенията на страната ни с Русия, 
която благоприятства съхраняването на възможностите на българския бизнес на този важен за страната ни пазар. Румен 
Радев припомни, че в момента България не се възползва от иновационните фондове на ЕС, които предвиждат средства за 
постепенното трансформиране на енергийния сектор към създаване на нисковъглеродна енергетика, и призова бизнеса 
да засили сътрудничеството си с българското правителство в тази насока. 
 
Investor.bg 
 
√ Кръгла маса за ускорен икономически растеж ще се проведе под егидата на президента 
България продължава да изостава от другите страни от ЦИЕ по редица икономически показатели в рамките на общия 
европейски пазар, заяви Румен Радев 
Организирането на кръгла маса под егидата на президента Румен Радев, на която да бъдат обсъдени възможностите за 
ускоряване на икономическия растеж в  страната и за насърчаване иновациите в българската индустрия, обсъдиха 
държавният глава и представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
В срещата, проведена на „Дондуков“2, участваха най-големите работодателски организации  - Българската стопанска 
камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско промишлена палата (БТПП) 
и Камарата на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), информират от Президентството. 
Без модернизиране на националната икономика, значително подобряване на бизнес климата и насърчаване на 
инвестициите в сфери с висока добавена стойност, България не може да бъде конкурентоспособна на останалите страни 
от региона и да работи за постигането на по-висок стандарт на живот, бе общата позиция на участниците в срещата.  
Работодателите откроиха борбата с корупцията, забавеното въвеждането на електронно управление и недостатъчната 
работна сила у нас, като основни проблеми пред подобряването на облика на страната ни пред инвеститорите. 
Държавният глава Румен Радев подчерта, че България продължава да изостава от другите страни от Централна и Източна 
Европа по редица икономически показатели в рамките на общия европейски пазар. И добави, че сравнението само с 
ниската база от миналото не е достатъчно, за да се обясни разширяващата се разлика в това отношение. 
“Не може да има успешна политика без силна икономика, както и силни икономически резултати са невъзможни без 
адекватна политика на държавата към бизнеса по отношение на качеството на образованието, административната тежест, 
борбата с корупцията. Бизнесът също трябва да направи своите изводи за равнището на заплащане на труда и отлива на 
квалифицирани кадри през последните години”, заяви президентът.  Той  бе категоричен, че ще продължи да подкрепя 
българските компании да разширяват  връзките си с търговски партньори, не само от ЕС, а и от Близкия изток и други 
перспективни региони. 
„Корупцията изкривява пазара като създава условия, при които някои фирми инвестират в търсенето на «точния човек» в 
администрацията, вместо в повишаване на своята конкурентоспособност. Това може и да е достатъчно за адаптиране в 
местните условия, но е невъзможно да осигури силни  икономически позиции в международен план“, заяви още Румен 
Радев. 
По време на срещата работодателите благодариха на президента за отстояването на икономическите интереси на страната 
ни и конкурентоспособността на българската енергетика, по време на срещата за климатичните промени в Катовице. Те 
подчертаха и значението на балансираната позиция на българския държавен глава в отношенията на страната ни с Русия, 
която благоприятства съхраняването на възможностите на българския бизнес на този важен за страната ни пазар. 
Румен Радев припомни, че в момента България не се възползва от иновационните фондове на ЕС, които предвиждат 
средства за постепенното трансформиране на енергийния сектор към създаване на нисковъглеродна енергетика, и 
призова бизнеса да засили сътрудничеството си с българското правителство в тази насока. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Президентът Радев се срещна с работодателските организации  
Президентът Румен Радев се срещна с представители на ръководствата на работодателските организации в страната, 
обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели, съобщи БТА. 
На нея е била обсъдена тяхна идея за дискусия за възможностите за ускоряване на икономическия растеж, която да се 
състои под патронажа на президента догодина. Радев е подкрепил идеята. 
"Не може да има успешна политика без силна икономика, както и силни икономически резултати са невъзможни без 
адекватна политика на държавата към бизнеса по отношение на качеството на образованието, административната тежест, 
борбата с корупцията. Бизнесът също трябва да направи своите изводи за равнището на заплащане на труда и отлива на 
квалифицирани кадри през последните години", заяви президентът, цитиран от прессекретариата си. Той увери, че ще 
продължи да подкрепя българските компании да разширяват връзките си с търговски партньори, не само от ЕС, а и от 
Близкия изток и други перспективни региони. 
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"Корупцията изкривява пазара като създава условия, при които някои фирми инвестират в търсенето на «точния човек» в 
администрацията, вместо в повишаване на своята конкурентоспособност. Това може и да е достатъчно за адаптиране в 
местните условия, но е невъзможно да осигури силни икономически позиции в международен план", заяви държавният 
глава. 
Представителите на ръководствата на работодателските организации са изложили пред президента кои според тях са 
пречките пред ускоряването на икономическия растеж, като са посочили отново, че имаме сравнително устойчив и 
немалък ръст на икономиката, който превишава значително средноевропейския и е приблизително равен на световния, 
но същевременно е много по-бавен от растежа в другите страни от Централна и Източна Европа, които извършват преход 
на икономиките си. Тоест нещо не правим както трябва, коментира Велев, цитиран от БТА. 
Участниците в срещата са благодарили на президента за международната позиция, която заема по редица въпроси от 
национален интерес, и които са важни и за бизнеса. Включително и ситуацията около пакета "Мобилност", както и за по-
амбициозни цели във връзка с опазването на климата, които трябва да бъдат съобразени и с интересите на страната, 
посочи Васил Велев. Благодарихме и за балансираната позиция, която президентството заема в международните 
отношения, което безспорно подпомага интернационализацията на българския бизнес, каза още Велев. 
Според прессъобщението от работодателската асоциация на срещата е бил поставен и въпросът за непремерената агресия 
към работодателите и недопустимия тон на политическо говорене за тях, който създава обществена нетърпимост към 
инициативните хора. 
Президентът е поканил компаниите да участват в инициативата "Българската Коледа". 
В асоциацията членуват Асоциацията на индустриалния капитал, стопанската камара, Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците и търговско-промишлената палата. 
 
News.bg 
 
√ Румен Радев: Корупцията изкривява пазарните отношения и демотивира бизнеса 
Президентът Румен Радев се срещна с ръководителите на национално представителните работодателски организации - 
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Срещата бе по покана на държавния глава, уточниха администрацията на президента и от АИКБ.  
"Развитието на нашето общество зависи от развитието на икономиката. Не може да има обществена промяна без силна 
икономика", заяви Румен Радев пред представителите на бизнеса. 
Обща е загрижеността българският бизнес да надскочи оградата на ЕС и да възстанови позициите си на традиционни 
пазари като тези в арабския свят, Централна Азия, Куба и др. Страни, каза президентът. 
"Бизнес климатът не води към сериозен растеж, основан на инвестиции с висока добавена стойност. Залага се на 
ограничения, вместо на стимули. Закъснява въвеждането на електронното управление. Корупцията изкривява пазарните 
отношения и демотивира бизнеса", каза още Румен Радев. 
В срещата, освен членове на президентската администрация, участваха: Васил Велев - председател на УС на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) и изпълнителен директор на "Стара планина холдинг", Радосвет Радев - 
председател на УС на Българската стопанска камара (БСК) и изпълнителен директор на "Дарик холдинг", Цветан Симеонов 
- председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). 
Заедно с тях бе и Евгений Иванов - главен изпълнителен директор и член на УС на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ), Кънчо Стойчев - зам.-председател на УС на АИКБ и председател на Съюз "Произведено 
в България", Добри Митрев - главен секретар на БСК, и Мирослава Маркова - гл. експерт "Международно сътрудничество 
и международни организации" в БТПП. 
По време на срещата президентът припомни, че отказа да наложи вето върху законите за трудовата миграция и за 
енергетиката. 
Държавният глава отбеляза отличното сътрудничество с работодателските организации при организирането на бизнес 
форуми с потенциални партньори от Румъния, Полша, Израел, Армения, Македония, Малта, Индия и др. 
Според него, трябва да се работи активно за позитивния образ на България, защото се намираме в силно конкурентната 
среда на околните държави, които прилагат сериозни стимули за привличане на качествени инвестиции. 
От страна на бизнеса Радосвет Радев, който е председател на БСК и ротационен председател на Асоциацията на 
организациите на работодателите в България за 2018 г. 
По думите на Радев има агресивно бюджетиране срещу бизнеса в посока непрекъснато нарастване на данъчно-
осигурителната тежест. Това не остава достатъчно свободен капитал за инвестиции в производства с висока добавена 
стойност. 
"Бизнес климатът се влошава, предприемаческият дух се губи. В началото на 90-те години всеки се стремеше да развие 
собствен бизнес. Днешните младежи искат да работят в държавната администрация или в големи международни 
корпорации, но не и да рискуват като предприемачи. Нужна е реабилитация на предприемачеството, ако искаме да 
вървим напред", каза Радосвет Радев. 
По думите му Европа прави планове за 2030-2050 г., Китай - за 2100 г., а у нас хоризонтът е около един управленски мандат. 
Според председателя на АИКБ Васил Велев, българският предприемач е незаслужено охулван. Като ключов проблем на 
икономиката той посочи липсата на квалифицирана работна ръка - и като количество, и като качество. 
"Първата причина за липсата на инвестиции е липсата на човешки ресурси. Германия приема законодателство за агресивно 
привличане на хора не само от трети за ЕС държави, но и от страни като нашата. Това ще ни постави в още по-затруднено 
положение и трябва спешно да търсим решения в тази посока", подчерта Васил Велев. 
По думите на председателя на Съюз "Произведено в България" Кънчо Стойчев има три базови въпроса - "Доходите и 
властта", "Доходите и производителността" и "Работодателите и затвора". 
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Според него, недопустимо е към работодателите да се подхожда с непремерена агресия, както е недопустимо да се мисли, 
че властта създава доход. "Имаме левичарско управление", заключи Кънчо Стойчев и призова за по-малко популизъм и 
повече прагматизъм в управлението. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов изтъкна, че е важно да се търсят нови пазари извън ЕС. За това са нужни стимули 
за инвеститорите и мерки за осигуряване на работна ръка, дори чрез облекчаване на процедурите за внос на работници 
от трети страни 
Той изтъкна колко е важно да работят контролните органи и да не се прехвърлят тежести върху бизнеса - като регистрации, 
уведомления и др. Симеонов каза, че е неефективно да се дават пари в нереформирани сектори като образование, 
здравеопазване, държавна администрация и изтъкна нуждата от свързването на повече средства с постигане на конкретни 
подобрения в дейността на съответните сектори. 
"Говоренето на политиците е също важно за бизнеса. Капиталът е плашлив по дефиниция и е много важно в каква среда 
ще бъде поставен", каза изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов. 
Той подчерта, че бизнесът не е престъпник и че политиците са му длъжници в това отношение и даде пример с протеста 
на строителите, предизвикан от непрекъснато негативно говорене на политици, което може да се пренесе върху цялата 
икономика. 
Според Евгений Иванов няма изтичане на капитали. Според него, по-скоро има диверсификация на инвестициите и 
разпределяне на риска. "В случай че негативизмът от страна на политиците продължи, тези хора ще има къде да продължат 
своята икономическа дейност", каза изпълнителният директор на КРИБ. 
В заключение, президентът Румен Радев призова представителите на бизнеса и тази година да се включат активно в 
инициативата "Българската Коледа". До момента са събрани 2,6 млн. лв., а 29 здравни заведения са получили модерна 
апаратура. 
От Администрацията на президента информираха, че представителите на бизнеса са подчертали и значението на 
балансираната позиция на българския държавен глава в отношенията на страната ни с Русия. Румен Радев припомни, че в 
момента България не се възползва от иновационните фондове на ЕС, които предвиждат средства за постепенното 
трансформиране на енергийния сектор към създаване на нисковъглеродна енергетика, и призова бизнеса да засили 
сътрудничеството си с българското правителство в тази насока. 
 
Дарик 
 
√ Румен Радев: Не може да има успешна политика без силна икономика 
Не може да има успешна политика без силна икономика, както и силни икономически резултати са невъзможни без 
адекватна политика на държавата към бизнеса по отношение на качеството на образованието, административната тежест, 
борбата с корупцията" - това е заявил президентът Румен Радев на среща с представители на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.  
"Бизнесът също трябва да направи своите изводи за равнището на заплащане на труда и отлива на квалифицирани кадри 
през последните години", е заявил президентът. Той е бил категоричен, че ще продължи да подкрепя българските 
компании да разширяват връзките си с търговски партньори, не само от ЕС, а и от Близкия изток и други перспективни 
региони. 
Държавният глава Румен Радев е подчертал, че България продължава да изостава от другите страни от Централна и 
Източна Европа по редица икономически показатели в рамките на общия европейски пазар. И е добавил, че сравнението 
само с ниската база от миналото не е достатъчно, за да се обясни разширяващата се разлика в това отношение.  
В срещата, проведена на "Дондуков"2, са участвали най-големите работодателски организации - Българската стопанска 
камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско промишлена палата (БТПП) 
и Камарата на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
 
В. Дума 
 
√ Румен Радев: Корупцията демотивира бизнеса 
Корупцията изкривява пазарните отношения и демотивира бизнеса, заяви президентът Румен Радев на среща с 
ръководителите на работодателските организации в България. По покана на държавния глава в разговора се включиха 
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
Развитието на нашето общество зависи от развитието на икономиката. Не може да има обществена промяна без силна 
икономика, заяви Румен Радев пред представителите на бизнеса. 
Обща е загрижеността българският бизнес да надскочи оградата на ЕС и да възстанови позициите си на традиционни 
пазари като тези в арабския свят, Централна Азия, Куба и други страни, каза президентът. 
Бизнес климатът не води към сериозен растеж, основан на инвестиции с висока добавена стойност. Залага се на 
ограничения, вместо на стимули. Закъснява въвеждането на електронното управление. Корупцията изкривява пазарните 
отношения и демотивира бизнеса, каза още Румен Радев. 
По време на срещата президентът припомни, че отказа да наложи вето върху законите за трудовата миграция и за 
енергетиката. 
Според него, трябва да се работи активно за позитивния образ на България, защото се намираме в силно конкурентната 
среда на околните държави, които прилагат сериозни стимули за привличане на качествени инвестиции. 
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В заключение, президентът Румен Радев призова представителите на бизнеса и тази година да се включат активно в 
инициативата "Българската Коледа". До момента са събрани 2,6 млн. лв., а 29 здравни заведения са получили модерна 
апаратура. 
От Администрацията на президента информираха, че представителите на бизнеса са подчертали и значението на 
балансираната позиция на българския държавен глава в отношенията на страната ни с Русия. Румен Радев припомни, че в 
момента България не се възползва от иновационните фондове на ЕС, които предвиждат средства за постепенното 
трансформиране на енергийния сектор към създаване на нисковъглеродна енергетика, и призова бизнеса да засили 
сътрудничеството си с българското правителство в тази насока. 
 
В. Банкерь 
 
√ Румен Радев: Бизнесът да си направи изводи за отлива на квалифицирани кадри 
България продължава да изостава от другите страни от Централна и Източна Европа по редица икономически показатели 
в рамките на общия европейски пазар. Сравнението само с ниската база от миналото не е достатъчно, за да се обясни 
разширяващата се разлика в това отношение. Това заяви президентът Румен Радев  по време на кръгла маса с 
представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
В срещата, проведена на „Дондуков“2, участваха най-големите работодателски организации  - Българската стопанска 
камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско промишлена палата (БТПП) 
и Камарата на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).   
Без модернизиране на националната икономика, значително подобряване на бизнес климата и насърчаване на 
инвестициите в сфери с висока добавена стойност, България не може да бъде конкурентоспособна на останалите страни 
от региона и да работи за постигането на по-висок стандарт на живот, бе общата позиция на участниците в срещата.  
Работодателите откроиха борбата с корупцията, забавеното въвеждането на електронно управление и недостатъчната 
работна сила у нас, като основни проблеми пред подобряването на облика на страната ни пред инвеститорите. 
"Не може да има успешна политика без силна икономика, както и силни икономически резултати са невъзможни без 
адекватна политика на държавата към бизнеса по отношение на качеството на образованието, административната тежест, 
борбата с корупцията. Бизнесът също трябва да направи своите изводи за равнището на заплащане на труда и отлива на 
квалифицирани кадри през последните години", заяви президентът.  Той  бе категоричен, че ще продължи да подкрепя 
българските компании да разширяват  връзките си с търговски партньори, не само от ЕС, а и от Близкия изток и други 
перспективни региони. 
"Корупцията изкривява пазара като създава условия, при които някои фирми инвестират в търсенето на "точния човек" в 
администрацията, вместо в повишаване на своята конкурентоспособност. Това може и да е достатъчно за адаптиране в 
местните условия, но е невъзможно да осигури силни  икономически позиции в международен план“, заяви още Румен 
Радев. 
По време на срещата работодателите благодариха на президента за отстояването на икономическите интереси на страната 
ни и конкурентоспособността на българската енергетика, по време на срещата за климатичните промени в Катовице. Те 
подчертаха и значението на балансираната позиция на българския държавен глава в отношенията на страната ни с Русия, 
която благоприятства съхраняването на възможностите на българския бизнес на този важен за страната ни пазар. Румен 
Радев припомни, че в момента България не се възползва от иновационните фондове на ЕС, които предвиждат средства за 
постепенното трансформиране на енергийния сектор към създаване на нисковъглеродна енергетика, и призова бизнеса 
да засили сътрудничеството си с българското правителство в тази насока. 
 
БТВ 
 
√ Експерти коментират повишаването на цените на водата, тока и природния газ 
Засега е сигурно, че цената на водата се вдига в 27 населени места от януари 
От януари сметките за вода ще скочат в няколко области: в Бургас – 27 ст. повече за кубик, в София – 23 ст., в Пловдив – 
под 2 ст., във Варна – 12 ст., във Враца – с 14 ст. Повишението засяга 27 селища. Единствено в Кърджали цената на водата 
ще поевтинее. 
„Това е повишаване на цената на водата беше заложено преди повече от година, когато се приемаха бизнес плановете на 
дружествата. Когато говорим, е добре да се говори не в стотинки, а в проценти: за Бургас – 10% увеличение, София – 10%. 
Което води до едно кумулативно увеличение – над 40% за последните 16 месеца, на цената за софиянци”, каза в 
предаването „Таз сутрин” енергийният експерт Еленко Божков. 
Според Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, големият проблем при тези увеличения е, че 
работодателите не могат да прогнозират добре разходите си и като следствие са много пестеливи в увеличаването на 
заплати. 
„Проблемът на бизнеса е не толкова цената на водата, тъй като тя в повечето случаи е с малък дял в себестойността на 
продуктите и услугите, които произвежда бизнесът. Проблемът на бизнеса е основно цената на електрическата енергия и 
цената на горивата”, коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Еленко Божков прогнозира, че цената на природния газ няма да повлияе на цената на парното. 
Вижте повече във видеото. 

 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/eksperti-komentirat-povishavaneto-na-cenite-na-vodata-toka-i-prirodnija-gaz.html
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√ ЕП подкрепи с огромно мнозинство приемането на България в Шенген 
Категорично отхвърляме идеята за поетапно приемане, заяви докладчикът Сергей Станишев 
Министрите на страните от Европейския съюз (ЕС) трябва да допуснат България и Румъния до Шенгенското пространство 
без граничен контрол възможно най-бързо, настояват евродепутатите. Незаконодателния доклад беше приет днес с 514 
гласа „за“, 107 „против“ и 38 „въздържал се“, дсъобщи пресслужбата на Европейския парламент (ЕП). 
Според евродепутатите подход в две стъпки – първо премахване на проверките по вътрешните морски и въздушни 
граници, последвано от премахването на проверките на вътрешните сухопътни граници – би довел до редица рискове и 
би могъл да окаже отрицателно въздействие върху бъдещото разширяване на Шенгенското пространство. 
Следователно решението трябва да бъде взето под формата на единен правен акт. 
Докладчикът Сергей Станишев (С&Д, България) подчерта: „С този доклад ЕП заяви, че България и Румъния трябва 
незабавно да станат пълноправни членове на Шенгенското пространство, и то с всички граници едновременно – сухопътни, 
морски и въздушни. Това е качествено нов елемент в позицията на ЕП“. 
„Категорично отхвърляме идеята за поетапно приемане. Подобен прецедент би имал дългосрочни негативни политически 
и икономически последици, не само за двете страни, но и за целия ЕС. Рискът е премахването на сухопътните граници да 
се отложи за неопределеното бъдеще при неопределени критерии, което ще означава утвърждаване на двойния стандарт 
в ЕС, докато хората очакват точно обратното“, заяви социалистът. 
Парламентът също така призовава министрите на ЕС да вземат решение за присъединяването на Хърватия към Шенген 
веднага, щом страната успешно изпълни необходимите критерии. 
Отлагането на пълното присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство е довело до негативни 
последици не само за двете страни, но и за ЕС като цяло, заявяват евродепутатите. 
Те подчертават, че запазването на вътрешния граничен контрол или повторното му въвеждане в Шенгенското 
пространство подкопава доверието на гражданите в европейските институции и интеграцията. Той също има отрицателно 
икономическо въздействие върху вътрешния пазар на ЕС и износа и вноса от и за България и Румъния, изтъкват 
евродепутатите. 
Те подчертават, че разширяването на Шенгенското пространство или свободното движение на гражданите на ЕС не трябва 
да бъдат негативно повлиявани заради липсата на напредък в други политики на ЕС, като политиката за убежище и 
миграция. 
„Отдавна е крайно време Съветът да докаже, че правилата са еднакви за всички и неотложно да предприеме нужните 
действия по приемането на България и Румъния в Шенген“, изтъкна докладчикът в сянка Филиз Хюсменова (АЛДЕ, 
България). 
Емил Радев (ЕНП, България) коментира: „Спирането на членството на България в Шенген е опит за създаване на Европа на 
две скорости – не въз основата на суверенно решение на дадена държава членка да се присъедини или не към дадено 
европейско решение, а въз основата на наложена отвън политика“. 
„Не бива да се съгласяваме с такъв „компромисен“ вариант, който не е изгоден за България в политически и икономически 
план. Националният интерес не може да бъде заложник на определени политически амбиции в навечерието на 
европейските избори“, отбеляза Момчил Неков (С&Д, България). 
Парламентът даде зелена светлина на България и Румъния за присъединяването им към Шенгенското пространство през 
юни 2011 г. и оттогава няколко пъти потвърди позицията си. 
Сега двете страни прилагат Шенгенските правила, като проверки се извършват на вътрешните граници на двете страни. 
Окончателното решение дали двете страни могат да станат част от Шенгенското пространство трябва да бъде взето чрез 
единодушно гласуване в Съвета на ЕС. 
 
√ БФБ с 3% ръст на оборота през ноември, но от търговия с облигации 
Комисионите при сделки с облигации са 7,5 пъти по-ниски от тези с акции и борсата не печели добре от тях 
"Българска фондова борса" АД отчита 3-процентов ръст на оборота на годишна база до 53,6 млн. лв. през ноември 2018 г., 
показват изчисления на Investor.bg на база данни на пазарния оператор. 
Основна част от оборота обаче идва от сделки с облигации за общата сума от 21,1 млн. лв., при които комисионите са 7,5 
пъти по-малки от тези с акции. Комисиионите при сделките с облигации са 0,01% спрямо 0,075% за сделките с акции. Затова 
приходите от комисиони на родната борса няма да бъдат повлияни положително. 
Общият оборот за периода януари-ноември 2018 г. възлиза на 458 млн. лв., което сочи спад от 23% на годишна база. 
При броя сделки през ноември има ръст с 11,95% на годишна база до общо 5227 сделки, а за 11-е месеца те са 49 185 при 
понижение от 33% на годишна база. 
С най-много сделки през месеца е "Сирма груп холдинг" АД с 643, следвана от "Софарма" АД с 453, "Химимпорт" АД с 300, 
"Градус" АД с 272 и "Централна кооперативна банка" АД със 197. 
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При посредниците с най-голям оборот през месеца е ЦКБ с 15 млн. лв., следвана от ИП "Евро-Финанс" с 14,7 млн. лв., ИП 
"Капман" с 11,8 млн. лв., ИП "Де Ново" с 9,7 млн. лв. и ИП "Карол" със 7,6 млн. лв. 
При броя сделки лидери през месеца са ИП "Карол" с 3098 сделки, ИП "Елана Трейдинг" с 1797, ИП "Първа финансова 
брокерска къща" ЕООД с 1112 , ИП "БенчМарк" АД с 828 и ИП "Юг Маркет" с 581. 
Месец преди края на годината лидер по оборот е ИП "Първа финансова брокерска къща" ЕООД с 206 млн. лв. само на 
Основен пазар, следвана от ИП "Евро-Финанс" АД със 73 млн. лв., ИП "Карол" АД с 65 млн. лв., ИП "Елана Трейдинг" АД с 
48 млн. лв., ИП "Капман" с 43 млн. лв. и други. 
 
Дарик 
 
√ Колко често Инспекцията по труда ще проверява предприятията?  
Предприятията в България ще бъдат разделени на четири основни групи при оценката на техния рисков потенциал според 
изготвената окончателна методика по проект "Оптимизация и иновации в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 
труда" (ГИТ)", съобщиха от пресцентъра на службата. Проектът се финансира от оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 
 Предвижда се предприятията от всяка група да бъдат групирани в няколко нива на риск, от което ще зависи честотата на 
проверките на Инспекцията по труда. Оценените като най-рискови предприятия ще бъдат проверявани поне веднъж в 
рамките на година, а следващата група - на две години. Предприятията, които в най-голяма степен изпълняват 
законодателството, могат да не бъдат посетени от инспектори по пет и повече години.  
В едната група за оценяване на потенциала са обособени обектите на контрол от всички икономически дейности, за които 
има натрупани данни за дейността им, включително и от контролната дейност на Инспекцията по труда. Предприятията, 
които тепърва започват да развиват дейност, са друга група, чийто рисков потенциал ще бъде оценяван специално. Третата 
обособена група обекти на контрол, които ще се оценяват, са тези от сектор "Строителство". Дейността е високорискова и 
специфична предвид кратките срокове, в които приключват отделните етапи при строително-монтажните работи. Също, 
заради своята специфика, отделно ще се оценяват и обектите на контрол, които са част от предприятия с изнесени 
териториални структури.  
Оценката на рисковия потенциал и групирането на обектите на контрол според нивото му ще се извършва от специален 
софтуер, чието изграждане предстои. Той ще анализира различни показатели, определени в методиката. Ще се отчита 
икономическата дейност, в която действа предприятието, брой заети, териториално разположение на обекта на контрол 
и др.  
Други показатели, по които ще се прави оценка са резултатите от контролната дейност, които като цяло ще имат по-висока 
относителна тежест при оценката, данните за трудовия травматизъм, подадени сигнали за нарушения и т.н. Всяко 
установено нарушение също ще има различна тежест при оценката. В строителството например необезопасените обекти 
при работа на височина, както и работата без трудов договор ще повишават най-много рисковия потенциал на обектите на 
контрол. 
Иновативният за България метод за оценка на рисковия потенциал ще даде възможност при планирането на контролната 
дейност с приоритет да се проверяват най-рисковите обекти на контрол според направената оценка. 
Запазва се и планирането на експертно ниво, от инспекторите по труда съвместно със социалните партньори. Така ще се 
планират например проверките от периодичния контрол, който обхваща обекти на контрол с високорискови производства 
и дейности. Такива обекти се проверяват задължително през различни периоди в рамките на една година, се посочва в 
съобщението. 
 
В. Монитор 
 
√ Вносът с 5 пъти по-голям ръст от износа  
През периода януари - октомври 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност почти 46,04 млрд. лв., което е с 
1.4 на сто повече в сравнение със същия период на 2017 г., показват предварителни данни на НСИ. През октомври 2018 г. 
общият износ на стоки възлиза на 5,376 млрд. лв. и нараства със 7.4 на сто спрямо същия месец на предходната година. 
Така ръстът е на вноса е 5 пъти по-голям от увеличението на износа. 
През периода януари - октомври 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 52,343 млрд. лв. (по цени CIF), или с 
8.1% повече спрямо същия период на 2017 г. През октомври 2018 г. общият внос на стоки се увеличава с 13.6 на сто спрямо 
същия месец на предходната година и възлиза на 6,198 млрд. лева. 
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - октомври 2018 г. и е на 
стойност 6,303 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на 
стоки) салдото през периода януари - октомври 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 2,593 млрд. лева. През октомври 
2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 821.9 млн. лева. По цени 
FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 414 млн. лева. 
През периода януари - октомври 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.9 на сто в сравнение 
със същия период на 2017 г. и е на стойност почти 14,443 млрд. лева. През октомври 2018 г. износът на стоки от България 
за трети страни нараства с 9.1 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,927 млрд. лева. 
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - октомври 2018 г. се увеличава с 9.2 на сто в сравнение 
със същия период на 2017 г. и е на стойност 19,105 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, 
внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. През октомври 2018 г. импортът на стоки в България от трети страни 
се увеличава с 34.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,554 млрд. лeвa. 
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InvestBuild 
 
√ Третите годишни награди в туризма бяха раздадени на церемония  
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева изтъкна важността на съвместните усилия за превръщането на 
туризма в гръбнак на българската икономика, като посочи, че прекрасната природа и култура на страната са най-големият 
ни капитал, а туризмът е здраве, памет и дух. Цвета Караянчева каза това на церемония по връчване на третите годишни 
награди в туризма в Централния военен клуб. 
Председателят на НС връчи специалната награда в категория „Избор на българите“, като за тази година тя се присъжда на 
Белоградчишките скали. Караянчева изтъкна, че този туристически обект е наша национална гордост и визитка на 
България. 
Министърът на туризма Николина Ангелкова връчи наградата в категория „Духът на България“ на етнографския музей на 
открито Етъра в Габрово. По време на церемонията тя изтъкна, че за последните три години има 31 на сто ръст на 
международните туристи в страната, а ръстът на приходите е 38 на сто. Тя изтъкна, че тези резултати са възможни, само 
когато се върви в обща посока и се преследва общата цел – България да стане целогодишна туристическа дестинация. Това 
е не просто церемония, на която се награждават спечелилите в оспорвана надпревара, това показва високото качество на 
туристическия продукт в страната, церемонията е и символ на всеотдайната работа на всеки един от вас, за да се развива 
туризмът успешно и с устойчиви темпове от съществуването на министерството като самостоятелна администрация, 
обърна се министър Ангелкова към участниците в церемонията. Тя съобщи, че следващата седмица предстои откриване 
на зимния сезон в ски курортите и пожела той да е успешен с постигането на заложения ръст от пет на сто. 
В тази надпревара за годишните награди, които са в 16 категории, са се включили 125 участника, а над 122 000 души са 
гласували, като има ръст на интереса спрямо предходните издания на конкурса, информира още министър Ангелкова. 
Председателят на парламентарната комисия по култура и медии Вежди Рашидов връчи награда в категорията 
„Специализиран туризъм“ на Българския съюза по балнеология и спа туризъм, министърът на спорта Красен Кралев – в 
категория „Община на 2018 г. за морски туризъм“ на община Приморско, председателят на парламентарната 
икономическа комисия Петър Кънев – в категория „Община на 2018 за планински туризъм“ на община Банско, а 
вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова – в категорията „Туристическо събитие“, 
на ултракрос триатлон „Лъвско сърце“. Николова изтъкна, че днешното събитие е и показател за успешното развитие на 
туризъма. Социалният министър Бисер Петков връчи наградата в категория „Община на 2018 за балнео и спа туризъм“ на 
община Велинград. 
Награди в други категории бяха връчени от ръководствата на работодателски организации, СУ „Св. Климент Охридски“, 
депутати. 
 
В. Банкерь 
 
√ Столична община ще отдели 20 млн. лв. за ремонти и строителство на детски градини  
Залагаме около 20 млн. лв. в проектобюджета за 2019 г. за цялостни реконструкции и ново строителство на 15 детски 
градини в София, като седем от тях вече започнахме. Те са в районите „Красно село“, „Искър“, „Подуяне“, „Лозенец“, 
„Студентски“, „Триадица“, „Витоша“, „Овча купел“, „Горна баня“, „Люлин“, „Изгрев“. Кметът Фандъкова посети новата 
сграда на 76-та детска градина „Сърничка“ в ж.к. „Младост 4“. На събитието присъства и зам.-кметът Дончо Барбалов. 
Тази година открихме пет детски градини, като една от тях е новата сграда на детска градина „Сърничка“ в район 
„Младост“. „От тази есен 250 семейства и техните деца имаха възможност да изпратят децата си в новата сграда на 
детската градина, която е за 10 групи, със специален корпус, с многофункционална и спортна зала“ – каза Фандъкова. 
Близо 4 млн. лв. от бюджета на Столична община са инвестициите, направени в изграждане и обзавеждане на детската 
градина 
Започна строителството на нови седем детски градини в различни райони на София като „Лозенец“, „Витоша“, „Искър“ и 
др. Провеждат се процедури за избор на изпълнител за изграждането на още две детски градини, които са в районите 
„Подуяне“ и „Триадица“. Предвижда се през 2019 г. да започне работа по още шест детски градини. 
 
Капитал 
 
√ ТЕЦ "Марица-изток 2" пак продаде само част от скъпия си ток 
Основният купувач за януари-февруари е бил "ЧЕЗ Разпределение"  
Въпреки драстичното повишаване на борсовите цени на електроенергията през последните седмици държавната ТЕЦ 
"Марица-изток 2" остава неконкурентна на свободния пазар и трудно ще успее да продаде по-скъп ток. След като на 30 
ноември не успя да сключи нито една сделка, а след това на 5 декември в пика на борсовите цени продаде половината от 
обявените количества, сега (на 11 декември) ТЕЦ-ът пак пробва да намери купувачи за тока. Този път на платформата 
"Централизиран пазар за двустранни договори" на Българската независима енергийна борса бяха предложени 4 пакета за 
общо 185 МВт базова мощност през различни периоди на 2019 г. Очакваните общи приходи са били за над 51 млн. лв., но 
сделки се сключиха само за 13 млн. лева (56 мегавата). 
Причина за слабия интерес е поставената твърде висока начална цена от централата, чийто ток през тази година стана 
изключително скъп заради квотите CO2. На регулирания пазар пък, където са всички битови потребители, държавният ТЕЦ 
продава по фиксирани от регулатора тарифи, които не покриват разходите му. Затова към 30 септември дружеството отчете 
260 млн. лв. загуба, а се очаква сумата да се увеличи още до края на 2018 г. На практика "Марица-изток 2", която иначе е 
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важна за енергийната сигурност на страната, съществува основно заради финансовата помощ от държавата през 
Българския енергиен холдинг. 
Труден пазар 
Най-голямата въглищна централа в България трябва да продава тока си над определена цена, която покрива разходите за 
квоти, въглища, заплати на служителите, позволява ремонти и поддръжка и не на последно място осигурява известна 
печалба. Ако се съди по обявените търгове това е поне 100 лв. за мегаватчас. В краткосрочен план, при цени на 
въглеродните квоти над 20 евро за тон, тарифата трябва да е дори над 110 лв./МВтч, което обаче прави електроенергията 
почти неподаваема. За сравнение - на регулирания пазар токът от ТЕЦ "Марица-изток 2" се изкупува от НЕК на цена 77 
лв./МВтч. 
На практика в търговете от 11 декември централата успя да продаде изцяло пакета от 25 мегавата базова мощност за 
периода 1 януари - 31 март. Постигнатата цена е 105.28 лв. за мегаватчас, а купувач е "ЧЕЗ Разпределение" (вероятно за 
технологични загуби). В същото време за аналогичния пакет от 30 мегавата мощност за същия период, но с начална цена 
от 110 лв/МВтч, не се яви нито един кандидат. 
Показателно е също, че от предложените на цена 101 лв./МВтч 30 мегавата мощност за цялата 2019 г. бяха договорени 
само 6. Това означава, че повечето търговците очакват цените да са под тези стойности след Нова година, когато всички 
ВЕИ и когенерации с мощност над 4 мегавата ще започнат да продават сами енергията си на борсата. Сега това се прави от 
държавната НЕК. 
Полусвободен пазар 
Както и в търговете от 5 декември, така и в тези от 11-ти ТЕЦ "Марица-изток 2" успява да пласира тока си на висока цена 
(над 110 лв./МВтч) единствено за офертите си със срок януари и февруари. Това е така най-вече поради дневните цени на 
енергийната борса, които след средата на ноември се увеличиха с 50% и в първите дни на декември бяха между 130 и 150 
лв. за мегаватчас. Просто на техния фон предложенията на ТЕЦ-а изглеждат атрактивни. 
Проблемът е, че на енергийната борса основният продавач е само един - държавата, чрез АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-
изток 2" и НЕК. Точно затова големите индустриални предприятия изразиха съмнения, че държавните централи умишлено 
ограничават предлагането на ток, за да се повишат цените, а оттам да имат основание да искат по-високи стойности за 
дългосрочните договори, които предлагат. 
 
Publics.bg 
 
√ България ще внесе законодателни предложения в ЕП по Пакета за мобилност I 
Ще настояваме за дерогация на текстовете, свързани с въвеждане на забрана да се ползва седмичната почивка в 
превозните средства  
Подготвили сме законодателни предложения по Пакета за мобилност I, които да бъдат внесени от българските депутати в 
Европейския парламент. Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен 
Желязков след среща с представители на браншовите организации в автомобилните товарни превози. Министър Росен 
Желязков каза, че българската страна ще настоява за дерогация (отлагане на прилагането) на текстовете, свързани с 
въвеждане на забрана да се ползва седмичната почивка в превозните средства, докато не бъде изградена подходяща 
инфраструктура, гарантираща сигурността на водачите и камионите. 
По отношение на въвеждане на правилото за командироване на шофьорите при т.нар. кръстосани операции, при които 
български камион товари в една от страните членки и разтоваря в друга, министър Росен Желязков заяви, че в ЕП ще бъде 
защитавана позицията новото правило да важи за управление на превозното средство в рамките на 72 часа или 10 
кръстосани операции за месец.  
Министърът изтъкна, че по другата важна тема, за връщането на водачите на всеки 4 седмици, текстовете са неприложими 
и несправедливи. Те нарушават основните права, гарантиращи на граждани на ЕС сами да избират къде да прекарват 
свободното си време. Поради тези причини българската страна ще настоява за въвеждане на яснота в тези принципи като 
водачите сами да удостоверяват в предприятията, къде и кога ще ползват почивките си, допълни още той. 
 Министър Росен Желязков отново подчерта, че мерките в постигнатия общ подход по текстове в Пакета за мобилност I, по 
време на Австрийското председателство, дискриминират българския транспортен бранш, като в същото време са в полза 
за държавите от Централна Европа. „Нашата позиция и съображения остават непроменени и настояваме за справедливи 
правила за всички държави членки", подчерта министърът.  
Представителите на браншовите организации изразиха подкрепа за работата и действията на министъра и неговия екип, 
като изтъкнаха, че отпадането на изискването за връщане на камионите на 4 седмици в държавата по установяване е успех, 
но не е достатъчно. По думите им така направените предложения обричат на фалит един от големите сектори в 
икономиката на страната. Те категорично заявиха готовността си за организирането на протестни действия пред 
Европейския парламент, като ще търсят подкрепа от техни колеги от други държави, несъгласни с готвените промени. 
 По този повод министър Росен Желязков каза, че е в постоянна връзка с българските представители в Европейския 
парламент и планира в началото на януари да отиде в Брюксел. Той беше категоричен, че ще присъства и на протеста на 
превозвачите, защото всички трябва да защитим единната национална позиция. 
 
В. Дума 
 
√ Нови влакове ще има най-рано след 3 г., призна Росен Желязков  
Новото ръководство на БДЖ ще трябва да намери "алтернативни и хибридни решения" за осигуряването на подвижен 
състав до пристигането на нови мотриси, заяви пред журналисти министърът на транспорта Росен Желязков. Преди 
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няколко дни Желязков oсвободи като членове на СД на "Холдинг БДЖ" Велик Занчев и Владимир Владимиров. Новите в 
ръководството на БДЖ ще са Григори Григоров и Светломир Николов, които имат опит в системата и добри мениджърски 
умения, обясни Желязков. 
Както вече стана известно, обществената поръчка за новите влакове бе спряна от "БДЖ Пътнически превози" след 
решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Това означава нова процедура по Закона за обществените 
поръчки, която ще се развива през немалък период от време, включително всички фази на възможни обжалвания, обясни 
Желязков. По думите му "нови влакове до три години може и да няма". 
Междувременно ще се търсят варианти за наемане на локомотиви, за оптимизиране на взаимодействието между 
пътнически и товарни превози, по-гъвкави форми на лизинг по модел на авиокомпаниите. Това той определи като 
"алтернативни и хибридни решения до пристигането на новите мотриси". Задачата да предложи икономически изгодни 
варианти е възложена на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ". 
Анализ ще покаже дали структурата на "Холдинг БДЖ" ще се запази и каква е функционалната връзка между холдинга и 
дъщерните компании от гледна точка на добрите практики в управлението, каза министърът. Той очаква анализът да е 
готов до шест месеца и също е възложен на Съвета на директорите. Припомняме, че там преди дни настъпиха кадрови 
промени. 
 
В. Земя 
 
√ Българските работодатели имат по-предпазливи планове за наемане на служители 
Бългapcĸитe paбoтoдaтeли pязĸo нaмaлявaт плaнoвeтe cи зa yвeличeниe нa пepcoнaлa, пoĸaзвa peдoвнoтo изcлeдвaнe нa 
МаnроwеrGrоuр зa зaeтocттa. Πpoгнoзaтa, ĸoятo cъбиpa дaнни oт 620 paбoтoдaтeли oт пeт peгиoнa в Бългapия, e нaй-
cлaбaтa пpeз пocлeднитe чeтиpи гoдини, ĸaтo пepcпeĸтивитe зa нaeмaнe нaмaлявaт c 2 пpoцeнтни пyнĸтa в cpaвнeниe c 
пpeдишнoтo тpимeceчиe и c 5 пpoцeнтни пyнĸтa нa гoдишнa бaзa. 11% oт paбoтoдaтeлитe плaниpaт yвeличeниe нa нивaтa 
нa зaeтocт, 7% пpeдвиждaт нaмaлeниe и 78% нe oчaĸвaт пpoмянa. Kopигиpaнa cпpямo ceзoннитe ĸoлeбaния, нeтнaтa 
пpoгнoзa зa зaeтocттa нa cтpaнaтa e +8%. “Haмepeниятa нa paбoтoдaтeлитe зa нaeмaнe нa cлyжитeли пpeз пъpвoтo 
тpимeceчиe нa 2019 г. ocтaвaт cpaвнитeлнo cĸpoмни, ĸoeтo ce дължи нa фaĸтa, чe в нaчaлoтo нa гoдинaтa тe oбиĸнoвeнo 
изчaĸвaт дa видят ĸaĸ щe ce paзвият нeщaтa, пpeди дa взeмaт пo-cepиoзни peшeния зa yвeличeниe нa paбoтнaтa cилa. B 
cъщoтo вpeмe ĸoмпaниитe вce пo-чecтo cпoдeлят пpитecнeниятa cи, чe имaт нyждa oт нoви cлyжитeли, нo нe мoгaт дa 
нaмepят дocтaтъчнo пoдxoдящи ĸaндидaти. B мoмeнтa eдни oт нaй-тъpceнитe пpoфили вĸлючвaт paбoтници и eĸcпepтни 
пoзиции и мнoгo paбoтoдaтeли вeчe зaпoчнaxa дa внacят тaĸивa тaлaнти oт чyжбинa“, ĸaзa Aлeĸcaндъp Xaнгимaнa, 
yпpaвлявaщ диpeĸтop нa МаnроwеrGrоuр Бaлĸaни. 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, с водещ сектор “Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“. Най-значителен спад се отчита 
във Варна. 
 
Списание „Икономист“ 
 
√ България е на 40-о място сред 56 държави по борба с климатичните промени  
Китай се изкачва значително заради намалените количества емисии на парникови газове в периода 2014-2016 г. 
България заема 40-та позиция сред 56 държави в класацията на Индекса за ефективност в борбата с климатичните промени 
2019 (The Climate Change Performance Index – CCPI), показват данни на статистическата организация Germanwatch, цитирани 
от Investor.bg. 
CCPI е създаден през 2005 г. и проследява обстойно промените в енергийните политики на 56 държави по света, които 
заедно причиняват около 90% от емисиите парникови газове в глобален мащаб. 
Класацията показва обобщените резултати от CCPI, които се определят от представянето на страните по отношение на 14 
индикатора в рамките на четирите категории „Емисии парникови газове“, „Възобновяема енергия“, „Енергийна употреба“ 
и „Политика по климата“. 
Първата позиция принадлежи на Швеция, чийто коефициент е 76,28 пункта. Скандинавската страна е следвана от Мароко, 
Литва, Латвия, Великобритания и Швейцария. 
Тези държави имат имат добре развита политика и план за борба с климатичните промени и ограничаването на емисиите 
въглероден диоксид. 
В средата на класацията са Украйна, Люксембург, Румъния, Франция, Бразилия, Италия и Египет, които показват умерени 
резултати в борбата с глобалното затопляне и постигането на ефективна трансформация към възобновяема енергия. 
Германия пада 5 позиции надолу спрямо 2018 г., заемайки 27-о място, като след нея остават Холандия, Беларус, Гърция, 
Белгия, Чехия и Китай. 
Китай влиза за първи път в средата на класацията след спада на количеството емисии на парникови газове в периода 2014-
2016 г. 
България е позиционирана на 40-о място, като плътно след нея са Полша, Унгария, Словения и Нова Зеландия. 
Последните десет позиции принадлежат на Малайзия, Русия, Казахстан, Канада, Австралия, Тайван, Южна Корея, Иран, 
САЩ и Саудитска Арабия. 
САЩ губят позиции главно заради излизането им от Парижкото споразумение за климата от 2015 г. по инициатива на 
американския президент Доналд Тръмп, както и политиката на стимулиране на добива на шистовпетрол и газ и въглища. 
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БНТ 
 
√ Правната комисия в НС гледа промените в антикорупционния закон 
Най-новите предложения за промени в антикорупционния закон влизат за разглеждане в правната комисия на парламента 
днес. 
Според тях незаконно придобито имущество ще може да бъде конфискувано и при прекратено наказателно дело, а 
досегашните едногодишни срокове за конфискация отпадат. Вносител на текстовете е депутатът от ГЕРБ Данаил Кирилов. 
Предложението му идва броени дни след като Върховният касационен съд обяви, че прекратяването на наказателно дело 
е абсолютна пречка за внасяне на иск за гражданска конфискация.  
С поправките на практика се заобикаля решението на съда, което има силата на закон и се предлага работата на 
антикорупционната комисия да не се обвързва с никакви срокове. 
 
√ Бежанци навлизат на българския трудов пазар 
Рекордно ниска безработица. Работещите на възраст между 20 и 64 години са 72.6% по данни на Агенцията по заетостта. 
Според 40% от българските индустриални предприятия обаче, трудовият пазар у нас е застрашен заради нарастващата 
липса на хора с подходящa квалификация. Затова от Агенцията предлагат да се подбере резерв от работна сила сред 
бежанците у нас. 
Моя съдба. Така бежанецът Муса Ниаси нарича България. Той е родом от Гамбия, но от 5 години живее у нас. 
Муса Ниаси, бежанец: Никога не съм целял да дойда в България. Но когато кацнах в Истанбул просто се огледах за 
безопасно място и България ми се стори рай. Дойдох тук като политически бежанец. 
У нас си намерил работа чрез Фейсбук. Днес работи в IT сектора. Завършил програмиране още в Гамбия. Муса дори създава 
уебсайт, който събира на едно място работодатели и бежанци. 
От началото на годината потърсилите закрила у нас са 1 906 души. Страната ни е дала бежански статут на 273-ма. За тях 
Агенцията по заетостта има специална програми за обучение и осигуряване на субсидирано работно място от 6 месеца до 
1 година. 
За сега обаче са се възползвали само около 20 души.  
Иво Иванов, Агенция по заетостта: От 6 души миналата година наети по тази програма, една година след приключване 
на финансирането, двама души са останали да работят. 
В момента в Бюрото по труда са регистрирани само 15 души. Право на регистрация имат обаче само хората с уреден статут. 
Затова повечето си търсят работа чрез частни посредници.  
Анелия Димитрова, КАТРО България: Най-вече преработвателната промишленост, също така в сектора на строителството, 
здравеопазването също има потенциал за заетост на бежанци, селско стопанство, аутсорсинг компаниите предлагат 
възможности. 
Обикновено проблемът е, че нямат образование и не знаят нито български, нито английски. 
 
√ Европейският парламент ще продължи работата си въпреки нападението в Страсбург  
Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни изказа съболезнования за жертвите при стрелбата в Страсбург. 
"Скърбя за жертвите на нападението в Страсбург", написа в Туитър Антонио Таяни. "Ние (Европейският парламент) ще 
продължим да работим със силата на свободата и демокрацията против терора", посочи той. 
Европарламентът ще продължи работата си до края на седмицата, въпреки нападението. Европейският парламент "няма 
да бъде уплашен от терористични или криминални атаки", заяви Антонио Таяни. 
Няколко евродепутати са се намирали в близост до коледния базар в Страсбург, когато е започнала стрелбата. Те са се 
скрили в хотели, ресторанти или в сградата на Европарламента, докато полицията започна да издирва нападателя. В 
сградата на Европейския парламент бе задействан протокол за извънредни ситуации и бе забранено влизането и 
излизането от зданието. 
 
√ "Референдум": Кои са по-големите проблеми в ЕС 
"Кои са по-големите проблеми в ЕС - вътрешните в държавите или между страните членки" - това беше темата за дискусия 
в днешното издание на "Референдум". Според резултатите от проучване на "Алфа Рисърч", 62% са на мнение, че по-
големите проблеми са вътрешните във всяка държава. Според 33% са конфликтите между държавите членки, 4.7% нямат 
мнение. 
 
БНР 
 
√ Промените в Изборния кодекс ще бъдат гледани на първо четене  
Промените в Изборния кодекс влизат на първо четене в Народното събрание. Те предвиждат отлагане на масовото 
въвеждане на машинното гласуване, отпадане на номерата пред политическите формации в интегралната бюлетина и 
въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции. 
В дневния ред на парламента е и окончателното гласуване на измененията в Закона за радиото и телевизията, с които 
Българското национално радио трябва да отделя от държавната си субсидия издръжка на музикалните си състави.  
Българското национално радио трябва да отделя за цялостна издръжка на музикалните си състави не повече от 10 на сто 
от субсидията си и фонд "Радио и телевизия". С промените се регламентира и че Българското национално радио създава 
и поддържа музикални състави.  
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Депутатите ще обсъдят и измененията в Изборния кодекс, внесени от управляващите. С тях се  отлага машинното 
гласуване, въпреки че законът предвижда то да бъде въведено масово от догодина. Предлаганите поправки включват 
Централната избирателна комисия да решава в колко секции да има машинно гласуване, но те не трябва да са по-малко 
от 1000. Машини ще могат да се поставят само в секции с над 300 избиратели и то само в страната. Измененията 
предвиждат още дистанционното електронно гласуване  да се реализира поетапно, за да се осигури допълнителна защита 
от хакерски атаки. Премахването на номерата пред политическите формации в бюлетината е мотивирано с избягването на 
погрешно посочване на преференция. 
 
√ Красимир Вълчев: Обвързването на образованието с повече услуги и права би било добра мярка 
„И без промяна в Конституцията можем да търсим много други начини да обвържем правото на образование с други неща. 
Общините, когато се опитват да обвържат определени общински услуги с това дали е заплатена глобата, се сблъскват обаче 
с конституционни решения“. Това коментира в предаването „Преди всички“ министърът на образованието Красимир 
Вълчев. Идеята за изменение в Конституцията, което да направи основното образование задължително, анонсира 
първоначално вицепремиерът Томислав Дончев. 
Правото на образование на детето трябва да бъде задължение на родителите, категоричен е Вълчев и обясни: 
„Образованието няма как да не бъде задължително, но ние трябва да гарантираме правото на образование на децата, 
което е задължение на родителите. Факт е, че имаме предизвикателство пред социално и икономическото развитие – 
може би най-голямото е да интегрираме децата от уязвимите групи, от семействата, в които няма отношение към 
образованието. За съжаление, тази група се увеличи – демографски, като процент. Особено през годините на прехода 
образователната система не успя в достатъчна степен да интегрира всички. Цел на образователната политика във всички 
страни е всички деца да завършат училищно образование, т.е. 12 клас. Това включва както елементи на подпомагане, на 
насърчаване, осигуряване на равен достъп чрез финансирането на образованието и различни инструменти, така и 
елементи на задължителност и принуда, макар и те да са до 16-годишна възраст. Всяко преждевременно отпаднало дете 
е дете, което е в риск да не бъде приобщено, да не бъде пригодно за пазара на труда, да няма пълноценен живот. Ако 
някой от нас увреди детето си физически, много вероятно е той да бъде съден. Ако обаче го увреди откъм житейски 
възможности, дори понякога не можем да го накажем“.  
Според него инструментите, с които разполагат училищата и общините, не винаги са достатъчни. Има 3 инструмента на 
принуда – глобите, които кметовете могат да налагат, спиране на семейните помощи и наказание за самия ученик, каза 
просветният министър и подчерта, че обвързването с повече услуги и права би било добра мярка. Министърът изтъкна, че 
има случаи, когато няма как да не се прибегне до тях: 
„Необходими са ни елементи на принуда. Не минава задължително през Конституцията, но повдигаме темата с кои други 
права можем да обвържем правото на образование на децата“. 
"Най-големият риск пред обществото ни е да имаме голям процент изключени хора. Ако искаме да живеем в 
проспериращо общество, трябва да намалим делът на преждевременно отпадналите ученици", категоричен бе още 
Красимир Вълчев. 
 
√ Заплащането на труда във Великобритания с най-силен ръст от едно десетилетие 
Заплащането на труда във Великобритания нарасна през трите месеца до края на октомври с най-силно темпо от близо 
едно десетилетие насам въпреки слабо повишаване и на нивото на безработица, което е в подкрепа на очакванията, че 
Английската централна банка може да повиши лихвените ставки през следващата година. 
В същото време през трите месеца до края октомври нивото на британската безработица се повиши слабо до 4,1% от 
рекордното 43-годишнно дъно от 4,0%, достигнато през трите месеца до юли (най-ниско ниво от февруари 1975-а година 
насам). 
Броя на безработните британци се повиши през периода август - октомври с 20 хиляди, но броят на заетите британци 
нарасна спрямо предходните три месеца със 79 хиляди и спрямо година по-рано с цели 396 хиляди до 32,48 милиона, 
показват данни на официалната британска статистика ONS. 
Молбите за социални помощи при безработица във Великобритания пък се повишиха през ноември с 21,9 хиляди след 
тяхно повишение с 20,2 хиляди през октомври. 
Най-значим показател от оповестените от ONS данни обаче е поредният ускорен растеж на заплащането на труда. 
Растежът на осреднени седмични доходи, включвайки бонусите, се ускори през периода август- октомври с цели 3,3% на 
годишна база от 3,1% през три месеца до края на октомври (възходяща ревизия от повишение с 3,0%) и очаквания за 
повишение с 3 на сто. Това представлява най-солидно увеличение на заплащането на труда от юли 2008-а година насам - 
непосредствено преди ескалацията на последната глобална финансова криза след фалита на американската банка Lehman 
Brothers. Растежът на средните седмични доходи, изключвайки бонусите, също се ускори до 3,3% от 3,2% през предходните 
три месеца, отбелязвайки по този начин най-солидно повишение от септември - ноември 2008-а година. 
Отчитайки потребителската инфлация, реалното заплащане на труда, включвайки бонусите, се повиши с цели 1,1% спрямо 
година по-рано, отбелязвайки по този начин най-солидно повишение от последното тримесечие на 2016-а година. 
Това по-силно от очакваното увеличаване на заплащането се дължи на факта, че британският бизнес се затруднява при 
намирането на нов персонал на фона на рекордно ниската безработица и е принуден да плаща повече. 
Днешните данни изглежда в подкрепа на прогнозите на Английската централна банка, че ще се наложи постепенно 
повишаване на лихвите ставки, за да се компенсира инфлационният натиск, дължащ се на затегнатия трудов пазар. Трябва 
обаче да се има предвид, че провежданата от АЦБ политика догодина ще зависи в най-голям степен от начина по-който 
Великобритания ще напусне ЕС (с или без Брекзит споразумение). 
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√ Изненадващо подобрение на икономическите нагласи в Германия през декември 
Нагласите на германските анализатори и инвеститори относно перспективите пред водещата европейска икономика през 
следващите месеци се подобрих изненадващо през декември, но все още остават ясно далеч под дългосрочното 
осреднено ниво и продължават да бъдат изложени на риск от търговското напрежение в глобален план и от опасенията за 
германския износ при евентуален "твърд" Брекзит, показва последно проучване на центъра за европейски икономически 
изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, отскочи през декември с 6,6 пункта до -17,5 пункта от ноемврийското дъно от -24,1 
пункта (което беше близо до 6-годишното юлско дъно от -24,7 пункта - най-ниско негово ниво от август 2012-а година), 
докато осреднените очаквания на финансовите пазари бяха за негово допълнително влошаване до -25,0 пункта. 
В същото време обаче индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите условия в Германия, се срина рязко 
през декември до 45,3 пункта от 58,2 пункта през ноември и осреднена прогноза за индекс на ниво от 55,8 пункта. 
 

 
 

Zew индекс на икономическите нагласи в Германия 

 
 

"Въпреки че нарастването на икономическите очаквания е добре дошло, то не бива да се тълкува прекалено въодушевено. 
Оценката на настоящата икономическа ситуация се влоши драстично както за Германия, така и за цялата еврозона. Това е 
предпоставка за относително слаб икономически растеж през четвъртото тримесечие. Освен това остава в сила 
несигурността по отношение на международния търговски спор и условията по Брекзит, което има особено ясо изразено 
отрицателно въздействие върху частните инвестиции и износа на Германия", коментира резултатите от проучването 
президентът на ZEW професор Ахим Вамбах. 
Смесените резултати от проучването на института Zew идват като знак за приближаващ край на десетилетния експортен 
бум на водещата европейска икономика, която би било особено уязвима, ако оставащото в сила напрежение между 
Вашингтон и Пекин прерасне в истинска търговска война. 
Междувременно Германската индустриална асоциация препоръча на компаниите по-рано днес да се подготвят за 
хаотичен Брекзит (излизане на Великобритания от ЕС без постигането на споразумение за бъдещите отношения). Това 
предупреждение идва на фона на днешната совалка на британския премиер Тереза Мей на стария континент в опит да 
намери подкрепа от европейските лидери за евентуални промени на вече договорената с ЕС Брекзит сделка и които 
промени да позволят успешното гласуване на споразумението в парламента на Великобритания. 
Според същото проучване на Zew, очакванията на експертите на финансовите пазари относно икономическото развитие в 
цялата еврозона също бележат слабо подобрение, като съответният индекс на бъдещите очаквания се повиши през 
декември до -21,0 пункта от -22,0 пункта през ноември, докато индикаторът за текущата икономическа ситуация в региона 
се влоши рязко до 12,1 пункта от 18,2 пункта.  
Инфлационните очаквания за еврозоната пък бележат рязко понижение, като съответният индекс на института Zew спадна 
през декември до 6,0 пункта от 25,5 пункта месец по-рано. 
 
√ Програмата за изкупуване на държавни облигации на ЕЦБ е законна 
Европейският съд в Люксембург потвърди, че програмата за изкупуване на държавни облигации на Европейската 
централна банка е законна. Съдът е категоричен, че това е в правомощията на институцията и не може да се счита за 
неправомерно финансиране.  
Делата срещу програмата за количествени улеснения - т.е. за изкупуване на държавни и корпоративни книжа от 
Европейската централна банка, бяха заведени в Германия. Именно германски експерти са и основните критици на 
програмата, чрез която Европейската централна банка наля 2,6 трилиона евро в икономикита на страните от еврозоната.  
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В прессъобщението от Европейския съд се посочва, че Европейската централна банка и централните банки на всяка от 
страните от валутния съюз имат право да купуват и продават инструменти с пазарна стойност в евро.  
Програмата започна през 2015 година и на няколко пъти бе удължавана като срок, но намалявана като обем.  
В четвъртък се очаква Франкфурт да сложи край на изкупуването на активи, което целеше да свали лихвите и да създаде 
условия за инфлация близка до два процента. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- В какви условия работят пожарникарите? Говори главен комисар Николай Николов 
- Строители излизат на протест. Защо излизат с машините на улицата? 
- Ще фалират ли български превозвачи след приемането на Пакета "Мобилност"? 
- Европа в изпитание - между Брекзит и "жълтите жилетки" 
- Ще светнат ли отново очите на Самуил? Нов епизод край паметника в София 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Разсекретени СРС от разговорите на Десислава Иванчева, изнудвала ли ги е - в студиото адвокат Ирен Савова 
- Спряно освобождаване - има ли нарушение при отмененото решение - гост председателя на Апелативния 

специализиран съд Георги Ушев 
- На прага на Шенген - кога България ще влезе и ще спрат ли проверките по границите - гост Сергей Станищев 
- На живо протест на строителите в София 
- Защо и с колко ще скочат цените на тока, газа - дискусия в студиото 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Извършвали ли са престъпления арестуваните Евгения и Николай Баневи? Говори жена, била на ключова позиция 

в бизнеса им. 
- Какво се случи в Страсбуг? 
- Починало новородено. Има ли лекарска грешка? Пряко от Сливен. 
- 1000 тежки машини блокират "Цариградско шосе" в София. На живо от протеста на строителите. 
- От 230 - на 90! Как се свалят 140 килограма за две години? История за преобразяване на един млад мъж от 

Благоевград. 
- Възрастна жена даде 33 хиляди лева за разваляне на черна магия. Кои са измамниците - само по NOVA. 
- Асфалтиране върху натрупал сняг. За качеството на ремонта - проверка на екип на NOVA. 
- Мантинела - 4 месеца след трагедията. За пътищата и магистралите - гост шефът на АПИ Светослав Глосов. 
- Общински войни в Мездра. Спрял ли е кметът заплатата на шефа на общинския съвет? 
- Община без вода заради дългове. На живо - хората в Кубрат се вдигат на протест. 
- Следван от стотици хиляди в интернет. Гост - един от най-популярните блогъри Слави Панайотов. 

 
√ Събития в страната на 12 декември   
София. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет. 
- От 07.00 до 12.00 часа Камарата на строителите организира мирни демонстрации със строителна техника и внасяне 

на подписка за подкрепа на строителния бранш в Народното събрание. 
- От 09.00 часа в зала „Панорама“ на хотел „Бест Уестърн Експо“ ще се състои форумът „Битката за талантите“ 
- От 09.30 часа в Националния военноисторически музей ще започне вторият ден на международната конференция 

на тема „Когато (не) загърбваме конфликтите: ролята на музеите“. 
- От 10.00 часа в зала „Витоша“ в Интер Експо Център ще се проведе национална кръгла маса на тема „Да направим 

възможен дематериализирания достъп до информация и активи в съдебното изпълнение в Европейския съюз“. 
- От 10.30 часа в Конферентната зала на хотел КООП ще се състои и заключителното събитие по петгодишен проект 

на Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР за превенция на детската престъпност, изпълнен с подкрепата 
на швейцарското правителство. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА, „Индекс на болниците“ организира пресконференция на тема 
„Какво показват обективните данни за дейността на болниците в сферата на ортопедията и кардиохирургията”.  

- От 11.00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се състои тържествена церемония, на която проф. Бари 
Бариш от Калифорнийския технологичен институт ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ 
на Софийския университет. 

- От 11.00 часа в сградата на Полиграфия офис център, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД 
Деян Дънешки ще представи малотиражно пощенско-филателно издание посветено на 100 годишнината от 
рождението на Нелсън Мандела. В официалната церемония ще участва посланикът на Република Южна Африка в 
България Ванеса Калверт. Изданието ще бъде пуснато за продажба в същия ден и час в зала 2 на Централна поща, 
София, ул. „Гурко“ № 6. 

- От 11.00 часа в ЧЕСУ „Дорис Тенеди“, БЧК организира коледен празник, на който партньорите от Националния 
дарителски фонд ще връчат финансова помощ на 9 семейства от София с проблеми в отглеждането и лечението 
на деца, пострадали при пътни инциденти. 



16 

 

- От 11.30 часа в Европейския кът в сградата на Народното събрание ще бъде представена благотворителна изложба 
с картини на деца от 143 СОУ „Георги Бенковски“ и от Националната търговско-банкова гимназия. 

- От 12.00 часа на официална церемония на пл. „Александър Невски“ ще бъдат предадени 20 нови напълно 
електрически автобуса Yutong E12 на Столичен автотранспорт ЕАД. 

- От 12.00 часа пред сградата на Столична община е насрочен протест на таксиметровите шофьори. 
- От 12.30 часа във „Витоша Парк Хотел“ ще се състои официалната церемония по награждаването на най-стилните 

българи за 2018 година – БГ МОДНА ИКОНА 2018. 
- От 14.30 часа под патронажа на Комисията по здравеопазването в зала „Изток“ на Народното събрание ще се 

състои кръгла маса на тема „Психиатрията в България – Предизвикателства и перспективи“. 
- От 18.00 часа в Книжарница корпус 1 - Център за книгата на Нов български университет ще бъде открит 

Драматургичен клуб с водещ Георги Тенев. 
- От 18.30 часа в Централния военен клуб Френско-българската търговска и индустриална камара ще връчи годишни 

награди за иновации. 
- От 19.00 часа в Литературен клуб „Перото“ ще се състои официалната премиера на книгата „Години любов. Невена 

Коканова“ с автор Георги Тошев. 
- От 19.05 часа, с полет AZ 521 по маршрута София - Рим – Сантяго де Чили – Пунта Аренас, заминава осемчленната 

втора група на 27-та Националната антарктическа експедиция. 
- От 20.00 часа в зала 1 на НДК ще бъде представен спектакълът на Нешка Робева „Има такова шоу“. 
- От 20.00 часа в Арт хотел „Симона“ ще се проведе конференция за произхода на живота на Земята. 

*** 
Асеновград. 

- От 11.00 часа ще се проведе пресконференция с кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов по актуални теми от 
дейността на общинска администрация. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград ще се проведе заключителна 
пресконференция, свързана с проучване състоянието на военните паметници в Област Благоевград.  

*** 
Бургас. 

- От 14.00 часа в Заседателната зала на община Бургас ще бъде проведена заключителна пресконференция, на която 
ще бъдат отчетени резултатите от изпълнението на проекта „Интегриран подход за постигане на значими и 
устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас“. 

- От 17.30 часа в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“ ще бъде представена уникална антология 
на починалите бургаски поети. Антологията е дело на Недялко Йорданов и Георги Райков. Тя е издание на Община 
Бургас и издателство „Милениум“ - София.  

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в зала „Аула“ на Икономическия университет ще се състои благотворителният концерт „Заедно за 
Коледа“, организиран от Областното ръководство на Българския Червен кръст във Варна. 

- От 16.30 часа в Първа аудитория (ет. 4) в Медицински университет – Варна ще се проведе заключителен форум: 
135 години от създаването на Варненско медицинско дружество. На форума ще бъдат представени за първи път 
документален филм и книга, които екип на университета подготви, посветени на бележитите лекари, участвали 
активно в обществения живот на Варна. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа в хотел „Панорама“ центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ организира 
регионална среща „Комплексният подход за интеграция на ромите – работещи модели и заплахи”. 

- От 11.00 часа в информационния център на РИОСВ-Велико Търново инспекцията организира годишна 
пресконференция.  

*** 
Видин. 

- От 12.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков, ще награди победителите от коледния турнир по лека 
атлетика, който ще се проведе в закритата лекоатлетическа писта „Радуканови“, в близост до стадион „Георги 
Бенковски“. 

- От 19.00 часа в Спортна зала „Фестивална” ще се проведе концерт на група „Кикимора” и Симфониета – Видин.  
*** 
Враца. 

- От 17.30 часа в Градска концертна зала ще се проведе Коледен концерт на смесен хор „Орфей” при НЧ „Развитие-
1869”. 

- От 18.00 часа в ресторанта на хотел „Хемус“ ще се състои церемонията по награждаване на 10-те най-добри 
спортисти, отбор, треньор и най-перспективен млад състезател на Община Враца за 2018 г. 

*** 
Габрово. 
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- От 09.30 часа в църква „Св. Богоявление“ в Етнографския музей на открито „Етър“ ще бъде отслужена света 
литургия и водосвет за Деня на св. Спиридон – празника на занаятчиите. 

*** 
Добрич. 

- От 16.30 часа в Концертна зала „Добрич“ ще бъде представена изложба на коледни картички и играчки за елха 
„Коледно вълшебство“ на детските градини в Добрич.  

- От 17.30 часа в Художествена галерия – Добрич ще бъде открита годишната изложба на Дружество на добричките 
художници. 

- От 18.00 часа в концертна зала „Добрич“ ще започне концерт на Български камерен оркестър - Добрич с диригент 
Алексей Измирлиев - „Барок за Коледа“. 

*** 
Пещера. 

- От 18.00 часа в читалище „Развитие” ще се играе постановката „Самодива” – музикален спектакъл на Държавния 
музикалния театър и ДТ „Любомир Кабакчиев”. 

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА кметът на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов ще даде 
пресконференция. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в базата на Общински детски комплекс – Пловдив ще се проведе коледна инициатива под надслов 
„Заедно за едно ново начало“. 

- От 10.30 часа в заседателната зала в сградата на район ‚Северен“ ще се проведе благотворителен коледен базар 
в подкрепа на Комплекса за социални услуги "Олга Скобелева.  

- От 11.00 часа в Голямата заседателна зала на Община Пловдив ще се проведе церемония по награждаване на най-
активните училища в Пловдив, взели участие в инициативата „Европейски ден на спорта в училище 2018“. 

- От 11.00 часа в СКЛАД (ул. „Екзарх Йосиф“ 16) на 4 етаж ще се състои пресконференция по повод откриващия 
уикенд на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуба на БТА – Пловдив ще се състои пресконференция на Сдружение „Зелени 
Балкани“ по повод 30-годишнината от създаването му. 

- От 17.30 часа в Rock’N’Бар „БезистенЪ“ ще бъде представена книгата „Без плейбек. Близки срещи от пети вид“. 
*** 
Русе. 

- От 16.00 часа в зала „Култура“ ще се състои премиерата на документалния филм "30 години по-късно", 
продължение на филма „Шест жени“. Филмът е част от честванията на 30-годишнината от първите екологични 
демонстрации в България. 

*** 
Сливен.  

- От 11.00 часа, в зала № 105 на Община Сливен, ще се проведе Пресконференция на председателя на Общински 
съвет - Сливен Димитър Митев и неговите заместници. Пресконференцията е по повод предстоящото заседание 
на Общинския съвет. 

- От 11.45 часа в зала № 105 на Община Сливен ще се състои пресконференция на Мат Хагенгрубер - аташе по 
въпросите на културата и образованието на посолството на САЩ у нас. Поводът е гостуването на джаз квартетът от 
Ню Йорк на Ари Роланд в Сливен. 

*** 
Сливница./ с. Алдмировци. 

- От 09.30 часа Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит, ще оглави Архиерейска 
света Литургия в храм „Св. Спиридон“ в село Алдомировци. 

*** 
Смолян. 

- От 10.00 часа в малката зала на ОДМВР-Смолян ще се проведе пресконференция на тема „Състояние на 
престъпността и безопасността на движението през м. ноември 2018 г. и предприети мерки са сигурност през 
предстоящия зимен туристически сезон“.  

*** 
Търговище.  

- От 09.00 до 14.00 часа в Хранителен блок към МБАЛ-Търговище БЧК започва раздаване на пакети с основни 
хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.  

 
Profit.bg 
 
√ Цените на петрола нарастват с над 1% днес  
Цените на петрола нараснаха с над 1% днес вследствие на ръста при акциите и на очакванията, че договорреното 
намаляване на производството през 2019 г. ще стабилизира баланса на пазара. 
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Случващото се в Либия, където местните милиции поеха контрол над най-голямото петролно поле Ел Шарара, също 
подкрепи цените на петрола, според трейдъри. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпват със 72 цента, или 1.2%, до 60.92 долара за барел. 
Цената на щатския лек суров петрол също се повиши с 1.2%, или 64 цента, до 52.29 долара за барел. 
По-високите цени идват и вследствие на поскъпването на акциите в Азия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп 
заяви пред Ройтерс, че се водят преговори с Китай за изглаждане на търговския конфликт между двете най-големи 
икономики. 
Въпреки вчерашният по-уверен пазар, анализатори предупреждават за забавяне на икономическия растеж. 
“Световната икономика се очаква да се „охлади“ през 2019-20 г., тъй като нарастващите лихви и инфлацията започват да 
ограничават потреблението в големите развити икономики, а пазарната несигурност отслабва фундаментите на 
развиващите се пазари,” обявиха в най-новата си прогноза от Economist Intelligence Unit (EIU). 
На петролните пазари взетото през миналата седмица решение от страна на ОПЕК и някои страни производителки извън 
организацията, като Русия за намаляване на предлагането с 1.2 млн. барела дневно подкрепи цените през тази седмица. 
“Ограниченията в производството от страна на ОПЕК ще стабилизират пазара,” според ANZ Bank. 
Цените на суровия петрол се понижиха с една трета между началото на октомври и изявлението за намаляване на 
производството. Някои анализатори обаче предупреждават, че споразумението може да не окаже очаквания ефект. 
Според Ферейдун Фешараки от FGE, намаляването на производството вероятно “няма да е достатъчно, за да изчисти 
стоковите запаси в тримесечния период до края на първото тримесечие на 2019 г.” 
В резултат на това, от FGE проогнозират, че цените “вероятно ще се движат в диапазона 55-60 долара за барел за петрола 
от сорта брент, и 5-10 долара под тези нива за щатския лек суров петрол.” 
“Допълнителни съмнения бяха породени след решението в петък за намаляване на производството, когато от ОПЕК 
отказаха да посочат коя страна с колко ще намали добива си”, казва Фауад Разакзада, пазарен анализатор във Forex.com. 
Междувременно добивът на петрол в САЩ продължава да нараства и достигна рекордните 11.7 млн. барела на ден. 
САЩ се очаква да приключи 2018 г. като водещият производител на петрол, изпреварвайки Русия и Саудитска Арабия с 
10.88 млн. барела средно на ден за цялата година. 
Увеличението на производството за 2018 г. ще бъде с 1.53 млн. барела на ден, като очакванията са то да достигне 
безпрецедентните 12.06 млн. барела дневно през 2019 г. 
“Производството на петрол в САЩ нараства неумолимо и вероятно ще продължи да неутрализира корекции в 
предлагането от страна на ОПЕК и нейните съюзници,” според Разакзада. 


