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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Монитор 
 
√ Токът за домакинствата поскъпва с 4-5% от лятото 
Евтин износ и ниско предлагане вдига цената за бизнеса у нас  
Електроенергията за домакинствата от средата от лятото на следващата година ще поскъпнат не повече от размера на 
инфлацията, която е към 4-5%. Това прогнозира в парламента председателят на КЕВР Иван Иванов. Той добави, че от 1 
януари няма да има промяна в цената на топлоенергията. 
Той добави, че от 1 януари няма да има промяна в цената на топлоенергията. По думите му референтната цена на 
електроенергията догодина ще се повиши, но моделът, прилаган вече трета година позволява това нарастване да се 
компенсира с намаление на добавката „Задължение към обществото“. 
По време на заседанието на парламентарната комисия по енергетика, на което се обсъди състоянието на свободния пазара 
на електроенергия, стана ясно, че ще се обмислят промени в правилата на работата на борсата. 
Депутати и представители на бизнеса бяха единодушни, че високите цени за бизнеса може да орежат 
конкурентоспособността на българската икономика. 
Константин Стаменов от Асоциацията на големите енергийни консуматори се оплака, че търговците извиват ръцете на 
индустрията с високи цени на тока. „Освен това част от тока, произведен в България се изнася, като за тези количества не 
се плаща таксата „Задължение за обществото“ и той се продава на нашите конкуренти зад граница по-евтино, отколкото 
на нас“, добави той и обясни, че обикновено електроенергията за бизнеса в другите страни от ЕС около 4 пъти по-евтина 
от тази за бита, а в Германия - дори 6 пъти. По думите му, схемите за компенсация на промишлените потребители на 
електроенергия в Евросъюза работят от 2012 г., а у нас тази възможност още се обмисля. 
В началото на заседанието на комисията министърът на енергетиката отчете, че имаме средна цена от 39,71 евро за 
мегават час на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), които са по-ниски, отколкото в други страни от Югоизточна 
Европа. 
Анализът на БНЕБ показвал, че на борсата в Унгария тя е 50,68 евро, в Румъния - 46 евро, в Гърция 60,03 евро. В тази връзка 
Константин Стаменов поясни, че в момента металургичните предприятия у нас плащат реално по 104 лв. за МВтч, което е 
много повече, отколкото от конкурентите ни. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев пресметна, че през декември миналата 
година средната цена на борсата е била 88 лв./МВтч, а сега - 133 лв., което е с 51% повече. Според него като се 
сравняваме с другите борси не бива да забравяме, че там към цената не добавят американски централи, защото нямат 
такива. 
„Ние чрез „Задължение за обществото“ към цената на борсата плащаме още 20 евро за мегаватчас“, обясни той. 
„Таксите за парниковите емисии, които се плащат от всички български потребители субсидират износа на 
електроенергия. Досега с 260 млн. лв. от „Задължение за обществото“ и със 130 млн. лв. с парникови квоти износът на 
ток плащаме за това да се изнася евтино ток, който потребяват нашите преки конкуренти“, добави той. Велев поясни, 
че скъпият промишлен ток ще рефлектира в покачване на цените на вътрешния пазар в секторите, където няма голяма 
конкуренция, но това не може да се направи за нашия промишлен експорт. Според Велев пазарът ни не е добре 
функциониращ, защото не предлага типови продукти. 
Зам.-председателят на АИКБ Румен Радев информира за дефицит на електроенергия в страната, заради по-ниско 
предлагане, което стимулира ръстът на цените на пазара „Ден напред“. По думите му, на този сегмент разполагаемата 
мощност е много малка около 1000 мегавата, но през зимата пада до 500-600 мегавата, което е крайно недостатъчно. 
Депутатът Жельо Бойчев от БСП предложи със законови промени да се обмисли промяна в правилата на търговията на 
БНЕБ. Неговият съпартиец Таско Ерменков констатира, че КЕВР е длъжник за решаването на проблема и не може 3 месеца 
да даде резултати от проверката, която прави на борсата. Председателят на енергийна комисия Делян Добрев опонира, че 
законодателните промени трябва да се инициират от ресорното министерство, а не от парламента. Според него, по-
високите пазарни цени на борсата ще дадат възможност да се намалят компенсациите, които се плащат на субсидираните 
производители, продаващи на борсата. Това от своя страна ще намали значително и таксата „Задължение към обществото. 
В заключение Добрев припомни, токът поскъпва и заради скачащите цени на парниковите квоти, които се купуват от 
топлоцентралите, независимо дали са на въглища или природен газ. 
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√ Иван Иванов: Закупуването на емисионни квоти от БЕХ създава дисбаланс на енергийната борса 
Положението на БНЕБ отслабва енергетиката, което ще доведе и до отслабване на икономиката на България, смята 
председателят на БФИЕК Константин Стаменов 
Помощта, която оказва "Български енергиен холдинг" ЕАД на ТЕЦ "Марица Изток 2" чрез закупуването на квоти за емисии 
въглероден диоксид, създава дисбаланс на енергийния пазар в България, заяви председателят на Комисията за енергийно 
и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по време на заседание на Комисията по енергетика в Народното събрание по 
повод моментното състояние на свободния пазар на електроенергия и неговия ефект върху цените.  
По думите на Иванов КЕВР има съществен принос за съществуването и функционирането на Българската независима 
енергийна борса (БНЕБ). 
Според него средната цена за сегмент "ден напред" от началото на годината до 20 декември е 77,67 лв като 65% от 
електроенергията на борсата идва от държавните енергийни дружества. 
Иванов подчерта, че цените при БНЕБ в сравнение с тези в Гърция, Румъния, Унгария и Турция са били по-ниски през 
повечето време за настоящата година. 
Председателят на КЕВР отбеляза, че Комисията е започнала обстоен анализ на състоянието на българския енергиен пазар, 
който все още не е завършен, за да бъде дадена каквато и да било оценка. 
Иванов заяви категорично, че от началото на следващата година цената на електроенергията няма да поскъпне. 
От своя страна енергийният министър Теменужка Петкова отбеляза, че БЕХ няма пряка връзка със състоянието на 
свободния пазар на електроенергия. 
"БНЕБ беше част от БЕХ, но тъй като Министерството на енергетиката беше задължено да спази изискванията на 
Европейската комисия (ЕК) то отдели борсата от рамките на дружеството и сега тя се управлява от Българска фондова 
борса", заяви Петкова. 
По нейните думи Национална електрическа компания ЕАД има ангажимент към КЕВР да доставя мощност на българския 
регулиран пазар за електроенергия. 
ТЕЦ Марица-изток 2 и АЕЦ Козлодуй доставят електроенергия на енергийната борса само за сегмента "ден напред" като 
се предвижда въпросното количество да нарасне, подчерта още енергийният министър. 
През тази година атомната електроцентрала е участвала в 127 търга, като 48 от тях са останали без интерес. В същото време 
ТЕЦ Марица Изток 2 и НЕК са провели съответно по 65 и 24 търга, отбеляза още Петкова. 
Тя подчерта, че въпросните държавни енергийни дружества спазват ангажимента си към българския енергиен пазар. 
По време на заседанието се изказаха и представители на участници в БНЕБ, които определиха като основни виновници за 
високите цени на електроенергията на борсата именно държавните енергийни компании, които упражняват своеобразен 
монопол. 
Тяхното мнение е, че България изостава съществено в развитието на своята енергийна политика като се изнася евтин ток, 
с което се подпомагат конкурентите. 
Според председателя на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов през 
2018 г. са били изнесени 7 млрд. киловатчаса електроенергия, за която не са платени вредни емисии, като се очаква през 
2019 г. цената за квотите да се повиши още. 
Стаменов заяви, че положението на БНЕБ отслабва енергетиката, което ще доведе до отслабване на икономиката на 
страната. 
По неговите думи търговците на електроенергия на борсата злоупотребяват спрямо цените и спрямо купувачите. 
Според зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев една от причините 
за състоянието на БНЕБ е свързано с нежеланието на КЕВР да преговаря с представители на индустрията за обособяване 
на пикови договори и определи положението на сегмента „ден напред“ като „изключително тънко“. 
По неговите думи металургичните предприятия, които са големи консуматори на електроенергия, плащат по-високи цени 
за мощности от битовите потребители. 
Той подчерта, че базовата цена при двустранните догови на независимата борса се е повишила с 26%, докато тази при 
сегмент „ден напред“ е отчела ръст от 53% през годината. 
Относно КЕВР Радев посочи австрийския енергиен регулатор, който е изработил софтуерен механизъм за прогнозиране на 
цената на електроенергията за ден напред. 
Според сам-председателя на Комисията по енергетика в Народното събрание Таско Ерменков заради силните продажби 
на електроенергия от водноелектрически централи през лятото в момента голяма част от язовирите са със значително 
понижение на водното ниво, което изважда от пазара на електроенергия около 600 мегавата мощност. Именно поради 
тази причина цената се е повишила, тъй като колкото по-малко количество електроенергия се предлага на свободния 
пазар, толкова по-скъпо е то. 
Той посочи като съществен виновник КЕВР, определяйки регулатора като „длъжник“. 
От своя страна изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Генов отбеляза, че на енергийната борса съществува 
монопол на търговците, който довежда до същественото повишаване на цените. 
Депутатът на БСП Жельо Бойчев предупреди, че ако не се въведат ефективни правила за регулиране на БНЕБ българските 
предприятия ще загубят конкурентната си позиция в международен план, което ще доведе до съкращения на работните 
места. 
Според него КЕВР трябва сериозно да се заеме с този въпрос. 
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√ НС гласуват състава на бюрото за СРС-та  
В последния ден преди коледната си ваканция Народното събрание ще гласува състава на Националното бюро за контрол 
на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) 
Досегашният председател на Бюрото Бойко Рашков е отново кандидат за председател, издигнат от БСП.  
Депутатите ще обсъдят на второ четене и промените в Закона за вероизповеданията. 
Мандатът на настоящото ръководство на Националното бюро за контрол на СРС-тата изтича в края на годината. Тримата 
досегашни членове на бюрото - Огнян Стоичков, Огнян Атанасов и Илия Ганев, отново са предложени за постовете си от 
"Атака", ГЕРБ и БСП. 
Още две са номинациите за председател на контролния орган, освен Бойко Рашков. Това са предложеният от  "Атака" 
Огнян Стоичков,  както и Пламен Иванов, номиниран от партия "Воля". ДПС предлагат за заместник-председател Илко 
Желязков, а БСП издигат кандидатура на друг член на контролния орган  - Илия Ганев за същия пост. 
Така за петте свободни места в Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ще се борят 
шестима кандидати. 
Депутатите ще обсъдят общия законопроект за вероизповеданията на ГЕРБ, ДПС и БСП с другия, внесен от патриотите. С 
промените се регламентират условията за финансиране и регистриране на вероизповеданията у нас. 
Предвижда се държавна субсидия да получават вероизповеданията, към които принадлежи не по-малко от едно на сто от 
населението на страната на база на резултатите от самоопределението от последното преброяване и тя ще е в размер на 
10 лева на самоопределило се лице. 
В редовния парламентарен контрол ще участват трима министри. 
 
√ Данъчната кампания ще започне от 10 януари 
За първи път от догодина данъчната кампания ще започне от 10 януари. Промяната е записана в Закона за доходите на 
физическите лица и е публикувана преди дни на сайта на приходната агенция.  
Досега, по традиция кампанията започваше в началото на годината, а още в първите часове след полунощ пристигаха 
първите данъчни декларации онлайн.  
Ако подадем декларацията си по интернет до 31 март догодина, можем да използваме отстъпка 5 на сто от данъка за 
довнасяне, но не повече от 500 лева. 
 
√ Нов инструмент по европейска програма предоставя 53.4 млн. лева на стартиращи компании  
Нов финансов инструмент по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" предоставя 53.4 млн. лв. на 
стартиращи, перспективни компании. 37.4 млн. лв. осигурява програмата, а останалите идват от частни инвестиции, 
съобщи заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова. 
Чрез европейско финансиране и национални средства през годината вече са създадени 6 инвестиционни фонда. Заедно с 
подписаното днес споразумение са осигурени 430 милиона лева и са подкрепени 280 предприятия, посочи заместник-
министър Лилия Иванова: 
„Подобен резултат ни нарежда сред водещите страни в Европейския съюз спрямо потенциала на икономиката ни. 
Благодарение на този тип инструменти икономиката ни привлича чуждестранни инвестиции“.  
Към настоящия момент, обявените средства в различни процедури представляват 83,6% от бюджета на цялата програма. 
Договорени са 1,8 млрд. лева, а 904 милиона са реално изплатени:  
„Този фонд идва в много подходящ момент, в който предприемачеството в България има нужда от нов, от свеж ресурс, 
който да продължи да стимулира стартъп средата и има за цел да подпомогне иновативни идеи и развитието на устойчиви 
бизнес модели“, заяви изпълнителният директор на Фонда на фондовете Светослава Георгиева  
Парите ще се отпускат предимно в секторите „изкуствен интелект“, „финтех компании“ и „блокчейн технологии“. 
 
√ Китай потвърди, че за януари са планирани нови търговски преговори със САЩ  
Китай и САЩ ще проведат нови търговски разговори през януари, следвайки вече проведените подробни дискусии по 
темите, които трябва да бъдат обсъдени на предстоящите преговори. 
Говорителят на министерството на търговията Гао Фън изрази увереност в "успешното прилагане" на консенсуса, постигнат 
по време на разговорите на 1-ви декември между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Китай – Си Дзинпин в 
Аржентина, съобщава Ройтерс. 
Гао Фън заяви в четвъртък, че от тогава насам двете страни са били в тесен контакт, включително и проведените по-рано 
тази седмица разговори на заместник-министерско ниво, когато е било постиганото споразумение за предстоящи нови 
преговори и са били обсъдени въпросите за търговския баланс и защитата на правата върху интелектуалната собственост. 
"Двете страни ще организират консултации, включително срещи и разговори по всяко време, когато това е необходимо, 
за да се насърчи прилагането на консенсуса, постигнат между държавните глави", посочи той пред репортери в Пекин. 
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Гао Фън обаче не уточни кой ще води следващите разговори и къде ще се проведат те. 
Американският министър на финансите Стивън Мнучин съобщи по-рано тази седмица, че Китай и САЩ планират да 
проведат срещи през януари в опит за "документиране на търговско споразумение" до 1-ви март, когато трябва да изтече 
срокът на текущото временно примирие по отношение въвеждането на нови митнически тарифи. 
"Потенциалът за търговско сътрудничество между двете страни беше огромен и същността на печелившото двустранно 
сътрудничество няма да се промени", отбеляза Гао Фън. 
В началото на декември Доналд Тръмп и Си Дзинпин се договориха в Буенос Айрес, Аржентина за примирие, което да 
отложи планираното от страна на САЩ за 1-ви януари догодина увеличаване на митата върху вноса на китайски стоки на 
стойност 200 млрд. долара, докато двете световни водещи икономики преговарят за постигането на търговска сделка. 
 
√ ЕК обвинява четири водещи банки за картел при търговията с облигации  
Четири банки, за които има съмнение, че са част от картел за търговия с облигации, са били уведомени от Европейската 
комисия в четвъртък, че може да са нарушили антитръстовите правила на Европейския съюз, съобщава "Файненшъл 
таймс". 
Според информацията на финансова издание ЕК твърди, че четирите банки, две от които са Credit Suisse и Deutsche Bank, 
обменяли чувствителни от финансова гледна точка данни и са координирали цените на държавни облигации и на 
облигации, деноминирани в щатски долари, с което са нарушили конкуренцията на вторичния дългов пазар. На тези банки 
са били изпратени от Комисията възражения, които представляват информационни листове, съдържащи доказателства, 
въз основна на които ЕК е изградила своето дело. Обвиненията обхващат период от шест години между 2009-а и 2015-а 
година и все още не са доказани. 
Credit Suisse потвърди, че сътрудничи на разследването, докато от Deutsche Bank заявиха, че е "съдействала проактивно" 
на ЕК и "не очаква финансова санкция".  
"Файненшъл таймс" обаче посочва, че банките могат да бъдат глобени с до 10% от годишния им световен оборот, ако ЕК 
докаже своите твърдения за картел с търговията на облигации. 
След тази новина акциите на Deutsche Bank се понижиха през днешната търговия със спад цели 6,15%, а акциите на Credti 
Suisse - с 3,42%. 
 
√ САЩ премахват санкциите спрямо "Русал" и цялата бизнес империя на руския олигарх Олег Дерипаска  
Финансовото министерство на САЩ обяви, че ще премахне санкциите спрямо основната корпоративна империя на руския 
олигарх Олег Дерипаска, включваща алуминиевия гигант "Русал" и холдинга "Eн+", отказвайки се по този начин от най-
суровите санкции, които бяха наложени от САЩ във връзка с анексирането на Крим от Москва през 2014 година, съобщава 
Ройтерс. 
През април тази година американското Министерство на финансите наложи санкции както на самия олигарх Дерипаска, 
така и на компаниите "Русал", "Ен+" и на още няколко други, в които той притежава дялове, цитирайки, че те са се 
възползвали от руската държава, въвличайки се в "злоумишлени дейности" по цял свят. 
От Министерството на финансите уточниха, че Олег Дерипаска остава обект на наложените санкции, но трите негови 
компании Rusal, En+ и EuroSibEnergo ще бъдат освободени, тъй като са се съгласили да се преструктурират и да ограничат 
притежаваните от руския олигарх дялове в тях. 
След новината акциите на "Русал" поскъпват с цели 26,8% по време на търговията на Московската фондова борса в 
четвъртък, достигайки най-високи цени от април насам. На борсата в Хонконг, където акциите на "Русал" останаха да се 
търгуват и след въведените през април санкции, те поскъпнаха по-рано днес с около 9,4%.  
"Тези компании са се ангажирали да намалят значително собствеността на Дерипаска и да прекратят неговия контрол 
върху тях", се посочва в изявление на Министерството на финансите, в което се добавя, че на този етап санкциите ще бъдат 
отменени за един месец. 
Трябва да се има предвид, че "Русал" е втората по-големина компания в света (след китайската Hongqiao 1378) за 
производство на алуминий, като въведените през април санкции на САЩ причиниха сериозен ръст на цените на алуминий 
на стоковите борси. 
Новината за отмяна на санкциите обаче провокира спад на цените на алуминиевите тримесечни фючърси, търгувани на 
борсата London Metal Exchange, с над 1% към 16-месечно дъно от 1905,50 щатски долара за тон (най-ниски цени от август 
2017 година). 
 
Club Z 
 
√ Рейтинг на висшите училища за 2018 г.: кои са най-желаните специалности и къде реализацията е най-голяма 
Студентите в българските университети намаляват, но доходите на висшистите растат 
Броят на студентите намалява, реализацията на завършилите се подобрява, научната активност на висшите училища се 
повишава. С най-добра реализация са висшистите, които завършват медицински специалности и "Военно дело", а най-
високите средни доходи са за информационните и математическите специалности, добре платени са и специалистите по 
металургия.  
Това са част от тенденции, регистрирани в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България 
(http://rsvu.mon.bg), съобщиха днес от МОН и авторите на изследването* 
Според данните делът на регистрираните безработни сред завършилите през последните 5 години български висши 
училища спада до 2,44% през 2018 година от 2,91% през миналата година и от над 4% през 2013 година. Делът на 
завършилите, които не се осигуряват в страната спада до около 20% от близо 22% през миналата година и от над 25% през 
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2014 година. В същото време делът на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на 
позиция, за която се изисква висше образование, нараства до 49,26% от 48,56% преди година и от под 46% през 2014 г. 
Средният осигурителен доход на завършилите също нараства - до 1151 лева през 2018 година. През 2017 г. той е бил 1075 
лева и от едва 867 лева през 2014 година. 
Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) има 
сред завършилите специалностите "Медицина", "Фармация", "Стоматология" и "Военно дело". За първи път, откакто 
съществува Рейтинговата система (от 2011 година насам), безработицата сред завършилите в нито едно професионално 
направление не надхвърля 4%. За сравнение, през миналата година безработица от над 4% е отчетена сред завършилите 
в 3 направления, през 2016 в 10 направления, а през 2014 година в 18 направления. Най-ниско остава приложението на 
придобитото висше образование сред завършилите "Туризъм" (19,67%). 
Най-високи средни доходи имат хората, които са завършили: 

1. Информатика и компютърни науки; 
2. Математика; 
3. Комуникационна и компютърна техника; 
4. Металургия; 
5. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; 
6. Обществено здраве; 
7. Електротехника, електроника и автоматика 
8. Военно дело 

Най-трудно се става лекар, стоматолог или фармацевт. Най-висок среден успех от дипломата за завършено средно 
образование имат приетите студенти в първи курс в направленията "Медицина" (5,57), "Фармация" (5,51) и "Стоматология" 
(5,46). 
С най-нисък успех от завършено средно образование са първокурсниците в "Материали и материалознание" (4,27), както 
и в "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" и "Животновъдство". (4,38). Същевременно обаче завършилите 
"Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" са в класацията с най-високи средни доходи. 
В новото издание на Рейтинговата система за 2018 г. отново се наблюдава наличието на големи различия в средните нива 
на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от висшето училище, от което е 
получена дипломата. В множество професионални направление, сред които и едни от най-масовите – "Икономика", 
"Администрация и управление" и "Информатика и компютърни науки" – разликите по тези показатели между завършилите 
различните висши училища често достигат два пъти, а в някои случаи и повече. Значително по-малки разлики между 
реализацията на завършилите в зависимост от конкретното висше училище се наблюдават в професионалните 
направления, подготвящи кадри основно за отбраната, образованието и здравеопазването. Такива са, например, 
направленията Медицина, Здравни грижи, Педагогика, Военно дело. При тях показателите за реализация на завършилите 
едно и също направление имат сходни стойности, независимо от завършеното конкретно висше училище. 
Българските университети вече могат да се похвалят със значително подобряване на въздействието на научните 
публикации за последните 5 години. 
Най-цитирани са: 

1. Софийският университет 
2. медицинските университети в София, Пловдив и Варна 
3. Химикотехнологичният и металургичен университет. 

Тези висши училища са с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации в международните библиографски 
бази данни Scopus и Web of Science. 
Броят на студентите продължава да намалява 
Броят на студентите във висшите училища през 2018 година намалява с близо 15% в сравнение с 2013 година. В 13 
направления спадът е с над 30%. Сред тях са и най-масови специалности - "Икономика" и "Администрация и управление". 
Най-голямо увеличение на броя на студентите има в направления Медицина (81%), Военно дело (52%), Стоматология 
(45%), Здравни грижи (37%) и Ветеринарна медицина (30%). 
По брой студенти "Медицина" изпреварва "Право", класирайки се на 4-ото място сред най-масовите направления в 
българското висше образование с 10 885 студента, отстъпвайки само на "Икономика" (41 937), "Администрация и 
управление" (18 186) и "Педагогика" (13 430). 
Делът на чуждестранните студенти в България се увеличава от около 4% през 2013 година до над 6% през 2018 г. Най-много 
от тях учат "Медицина" (близо 53% от студентите в направлението са чужденци) и "Стоматология" (39%). 
В частни висши училища учат близо 13% от студентите в страната, като делът им е най-голям в "Театрално и филмово 
изкуство" и "Теория на изкуствата" (64% от студентите в тези направления са в частни висши училища), както и в 
направленията "Администрация и управление" и "Национална сигурност" (над 40%).   
 
*Изданието на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 година е актуализирано по поръчка на 
МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество – София и Сирма Солюшънс. Рейтинговата 
система сравнява представянето на 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на 
десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, 
предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите 
училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. За формиране на индикаторите в 
стандартизираните класации в Рейтинговата система за 2018 година е използвана информация от различни 
източници, включително от висшите училища, Националната агенция за оценяване и акредитация, модула АдминУни 
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в информационната система на образованието, Националния осигурителен институт, както и от международните 
библиографски бази данни Scopus и Web of Science. 
 
Investor.bg 
 
√ Кристалина Георгиева: Необходим е по-справедлив растеж на световната икономика 
Правителствата трябва да се съсредоточат върху изменението на климата, борбата с тероризма и икономическия 
растеж, смята Георгиева  
Това, което всички виждаме след редица международни форуми, е че постигането на консенсус е по-трудно. Но въпреки 
тези трудности в Аржентина групата на 20-те успя да стигне до общо комюнике и в него има 3 много важни неща. Едно от 
тях е споразумението за реформа на Световната търговска организация. Това е необходимо, за да може светът да върви 
напред. Това каза Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка, в предаването "В развитие" 
по Bloomberg TV Bulgaria. 
"Светът се променя, не могат институциите да остават същите. По две теми - да се разшири споразумението към сферата 
на услугите и по това да се защитава по-добре интелектуалната собственост - има единство. Второ - имаше обявяване на 
споразумението между Мексико, САЩ и Канада. Изключително ясен сигнал, че търговски спорове могат да намерят 
решение. И трето - в коридорите се стигна до готовност между САЩ и Китай до март месец да намерят решение на своите 
търговски спорове", съобщи Георгиева положителните новини от значимите международни форуми. 
Тя коментира атмосферата в залата по време на форума в Аржентина като на един нормален, леко скучен формат, на среща 
на лидерите на Г20. "Светът се е затъжил за така срещи, в които между лидерите има повече общо, отколкото различия. 
Това, че приключи срещата добре не означава, че всички проблеми са решени", коментира Георгиева. 
На форума в Катовице също има общо решение, припомни Георгиева, което се отнася до правилата за изпълнение на 
Парижкото споразумение за климата. Не беше никак лесно те да бъдат приети, но в крайна сметка светът успя да се 
обедини, което е толкова важно за тези проблеми, които не могат да бъдат решавани от нито една страна отделно. 
Три големи теми посочи тя, които фокусират вниманието на международните организации и правителствата - това е 
изменението на климата, което вече се усеща с голяма и понякога разрушителна сила, сигурността и ясна платформа за 
справяне с рисковете на тероризма - както физическия, така и по електронен път и трето- че трябва да има растеж на 
световната икономика, който да е по-справедлив. 
От него да могат да се ползват по-равностойно хората на тази планета. 
"От тези три неща зависи дали ние ще продължим да съществуваме като цивилизация. Ако ние не се справим днес с 
проблемите с климата и не се адаптираме към тези изменения заедно, това означава, че до края на този век децата ни ще 
живеят на една много гореща, необитаема планета. От това, което имаме днес, до онова - с 3-4 градуса по-високи 
температури - не можем да си го позволим". 
По темата за бедността Георгиева посочи важността за обединението на хората по проблема, тъй като днешния свят всеки 
може да види как живеят другите по планетата и всеки човек има желание да живее по-добре. "Ако ние продължим да 
задълбочаваме разликата между богати и бедни, няма как да имаме сигурност и стабилност и няма как светът да бъде 
хубаво място за живеене". 
В последните 25 години 1,100 млрд. души са излезли от положението да живеят лошо, съобщи гостът и посочи няколко 
примера на напредък в справянето с бедността в някои райони и успешшното решаване на социални проблеми. 
"Страхът има големи очи - това ще се разберат ли САЩ и Китай, това плаши инвеститорите. Засега аз виждам една 
икономическа цикличност  и виждам една динамика, която идва от новата икономика. Две трети от богатството на света 
сме ние", са думите на Георгиева по повод бъдещето на икономическото развитие и зависимостта на пазарите от 
консенсуса между страните и лидерите им. 
 
√ Българска агенция за инвестиции: Сертифицирахме 27 проекта за 830 млн. лева 
Най-вероятно още стратегически инвеститори ще поглеждат към България през 2019 г., прогнозира Стамен Янев  
Най-вероятно още стратегически инвеститори ще поглеждат към България през 2019 г. Това прогнозира Стамен Янев, 
изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
Той обясни, че за изследване на инвестициите трябва да има един по-дълъг период. 
"По данни на Българската агенция за инвестиции през 2017 сертифицирахме 31 проекта на обща стойност от 380 млн. лв. 
Тази година имаме сертифицирани 27 проекта, но тяхната стойност е приблизително 830 млн. лева, информира Стамен 
Янев и напомни, че когато се пряват сравнения никога не трябва да се взема като отправна точка настоящият момент. – 
Релевантният период е шест месеца, една година или 2-3 години. В последната година и половина има сериозен ръст.". 
Той смята, че усилията на българското правителство за преодоляване на бюрократичните спънки дават значителен 
резултат, 
"За нас са ключовите сертифицираните компании са тези като Leoni, които започнаха изграждането на сериозна 
производствена база в Плевен. Има и други предприятия – в Ловеч, в Пловдив. Други компании изпълняват  проекти в 
индустриална зона „Божурище“, посочи изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции. 
Според него има различен тип инвеститори, но ще се засилва интересът на тези, свързани с технологиите и автомобилния 
сектор, които ще се окажат съществен фактор за развитието на българската икономика през 2019 г. 
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Vesti.bg 
 
√ Приеха антикорупционните промени, какви са те 
Промените бяха внесени след тълкувателно решение на ВКС, срещу тях гласуваха единствено от БСП 
Депутатите приеха окончателно промените в Антикорупционното законодателство. Текстовете засягат възможността 
делото за отнемане на имущество на дадено лице да продължи дори ако наказателното производство срещу него е спряло. 
Това означава, че гражданско дело срещу лице за конфискация на имот може да започне дори ако същото лице има 
приключило наказателно производство и то е оправдано. 
Промените бяха внесени от председателя на правната комисия Данаил Кирилов в отговор на тълкувателно решение на 
Върховния касационен съд. Според председателя на Антикорупционната комисия в момента у нас се водят над 300 такива 
дела, касаещи имущество на стойност над 22 млн. лева 
Депутатите подкрепиха две от измененията , които останаха. Всички проверки и дела за конфискация на незаконно 
придобито имущество , започнали по реда на отменения Закон за конфискация да продължат по действащия сега 
антикорупционен закон. Депутатите записаха окончателно още, че прекратяването на наказателно преследване или 
окончателно оправдателна присъда да не е основание за прекратяване на проверка и съдебно производство за 
конфискация на имущество.  
Срещу тях в залата гласуваха единствено депутатите от БСП. "За мисленето и начина на провеждане на това изменение 
остава впечатление, че сякаш се надскачаме с някой, в частност с върховния орган на съдебната власт или едва ли някой 
има лична драма в отношенията с ВКС", коментира Милко Недялков от БСП. 
Красимир Янков от левицата коментира, че КПКОНПИ е превърната в инструмент за експроприация на лица, неудобни на 
системата.  
Предложенията са срам за всяка правна професионална общност, отказ от правова държава, подкрепи го колегата му 
Валери Жаблянов. Според него, поправката означава човек, който е обявен за невинен от съда, да продължава да търпи 
санкции, да продължи производство, което да му налага санкции.Това е позор за конституционния ред, категоричен беше 
той. 
 
Канал 3 
 
√ Лиляна Павлова вече не е министър, няма министерство на европредседателството  
Шефката на българското европредседателство дойде със счупен крак за освобождаването си от парламента  
Лиляна Павлова вече не е министър, а кабинетът остана с едно министерство по-малко. Това стана факт, след като 
депутатите закриха министерството на българското председателство във връзка с приключване на ротационното трио 
Естония, България, Австрия и възложи на МС в двумесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка със 
закриването на ведомството. 
193 депутати гласуваха "за", против нямаше, а двама се въздържаха. 
Веднага след закриването на структурата, която бе оглавявана от Лиляна Павлова, тя бе освободена и като министър на 
европейското председателство. До 1 януари 2019 г. обаче Павлова е все още министър. 
190 депутати я освободиха, нито един не се възпротиви, но един се въздържа. Самата Павлова дойде на освобождаването 
си в пленарната зала, макар и с патерици и трудно подвижна със счупен крак. Още вчера тя каза, че първата й работа след 
като освободи министерското кресло, ще бъде да отиде на рехабилитация, а после вероятно ще се върне в Народното 
събрание. 
По време на едночасовите дебати от пленарната зала отсъстваше премиерът, но пък правителството беше представено от 
вицепремиера  и външен министър Екатерина Захариева. 
Именно към нея се обърнаха по-рано от Обединени патриоти, загрижени, че от 1 януари много добри кадри от екипа на 
Павлова остават безработни. Коалиционните партньори заръчаха на Захариева да ги трудоустрои, за да не се губел 
капацитетът им. 
 
В. Монитор 
 
√ Нено Димов: Държавите трябва да имат марж при залагане на екополитиките си 
Държавите членки на съюза трябвало да имат достатъчен марж при залагане на дългосрочните си екополитики, за да се 
гарантира отчитането на националните особености, потенциала за намаление на емисиите в различните сектори, 
икономическото развитие, инвестиционния климат и социалния ефект от планираните мерки. Това заяви министърът на 
околната среда и водите Нено Димов в последното за 2018 година заседание на Съвета на Европейския съюз по околна 
среда. 
На него министрите на околната среда на страните от ЕС обсъдиха установяването на стандарти за емисиите на СО2 от нови 
тежкотоварни автомобили, Регламента за Програма LIFE за следващия програмен период и дългосрочната визия за 
неутрална по отношение на климата икономика. Министрите постигнаха общ подход по предложението за Регламент за 
определяне на стандарти за въглеродни емисии от нови тежкотоварни превозни средства. Дискутирани бяха заложените 
цели за намаляване на емисиите, механизмът за стимулиране на нулево и нискоемисионни автомобили, както и 
предвиденият през 2022 г. преглед на постигнатото. Очаква се новото законодателство да допринесе за намаляване на 
емисиите на CO2 от тежките превозни средства в съответствие с изискванията на политиката на ЕС по климата и Парижкото 
споразумение, както и за намаляване на замърсяването на въздуха. Документът насърчава внедряването на нови 
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технологии, намаляващи разхода на гориво, с което ще се намалят експлоатационните разходи за производителите и 
транспортните разходи за потребителите. 
Постигнат беше и частичен общ подход по предложението за Регламент за създаване на Програма LIFE за финансиране на 
дейностите в областта на околната среда и климата за програмен период 2021-2027 г. Основна цел на програмата е да 
допринесе за прехода към чиста, енергийно-ефективна и нисковъглеродна икономика. За България е изключително важно 
да бъде подпомогнато постигането на географски баланс при прилагането на програмата. 
Европейската комисия представи и своята Стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, 
конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика. Министър Димов посочи, че Стратегията 
представлява подходяща база за провеждането на задълбочена и всеобхватна дискусия на всички нива. Водещи принципи 
за нашата държава са разходо-ефективността, отчитането на националните специфики, техническата неутралност и не на 
последно място – справедливия преход. 
 
БТВ 
 
√ „Екзакта”: Ако изборите бяха днес, в парламента влизат само ГЕРБ, БСП и ДПС 
По-голям процент от анкетираните – 45%, не искат предсрочни избори 
Ако изборите бяха днес, 4-процетната бариера ще прескочат и ще влязат в парламента само три партии – ГЕРБ, БСП, ДПС. 
Това показва последното проучване на „Екзакта”, проведено между 28 септември и 5 октомври. 
ГЕРБ запазва позициите си на първа политическа сила с 23.5% от гласовете на избирателите, а социалистите са втори с 
20.8%. Данните показват още, че ДПС е трета политическа сила и подкрепа 5,1% , а патриотите са четвърти с 3.8%. 
„Демократична България”, „Воля”, АБВ и РБ получават между 1% и 2,5%. 
За други партии биха гласували около 7%, а 34.3% заявяват, че изобщо няма да гласуват. 
Намалява броят на хората, които искат предсрочни избори, твърдят от „Екзакта”. 
45% от българите посочват, че на страната не са нужни предсрочни парламентарни избори, а 36% са на противоположното 
мнение. 
За предсрочен вот се обявяват по-често мъже, хората на възраст над 60 години, анкетираните с нисък стандарт на живот и 
72% от избирателите на БСП. 
Против нови избори са хората между 30 и 50 години, образованите и заможните, градското население, избирателите на 
ГЕРБ и Обединените патриоти, дори и привържениците на ДПС. 
 
БНТ 
 
√ Откриват обществената поръчка за трасето на газовия хъб "Балкан" 
Днес ще бъде открита обществената поръчка за новото трасе на газовия хъб „Балкан", включваща инфраструктурата за 
пренос на газ от турско-българската до българо-сръбската граница. 
Тя съвпада с трасето на втората тръба на Турски поток. Договорът за нея обаче остава под условие, тъй като до момента не 
е осигурен пълният размер на финансирането на проекта. Отделно от това споразумението зависи и от заявения 
инвеститорски интерес, който трябва да се изясни с пазарен тест. Самият тест започва днес и ще продължи до края на 
януари 2019 г. 
 
√ "Форбс": България е на 46 място в класацията на най-добрите страни за бизнес 
България е на 46 място в класацията на "Форбс" за най-добрите страни за бизнес през 2018 г. Изданието отбелязва, че през 
последните години силното вътрешно търсене, съчетано с ниските международни цени на енергоносителите, допринесе 
за икономическия растеж на България с близо 4% и за намаляване на инфлацията. 
България е изпреварена в класацията от Румъния и Гърция, които са съответно на 41 и 42 място. В същото време страната 
ни е пред Хърватия /52/, Сърбия /56/ и Турция/57/. 
Брекзит не е попречил на Великобритания да оглави класацията на за най-добра страна за правене на бизнес. На второ 
място е Швеция, а на трето Хонконг. В първата петица попадат още Холандия и Нова Зеландия. 
При съставянето на класацията изданието е отчело 15 различни показателя: защитеност на правото на собственост, 
иновации, данъци, технологии, корупция, размер на пазара, политически рискове, жизнен стандарт, качество на работната 
сила, лична, търговска и финансова свобода, бюрокрация и защитеност на инвестициите. 
 
√ До края на януари докладът за избор на нови изтребители ще бъде обсъден от МС 
До края на януари докладът за избор на нови изтребители може да бъде обсъден от правителството, заяви вицепремиерът 
и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той обясни, че е удължен срокът за подаване на оферти за доставка на 
нови патрулни бойни кораби и на нови бойни машини за пехотата. 
Общо четири са офертите за доставка на нови изтребители. САЩ предлагат F-16 и F-18, Швеция - "Грипен", а Италия - втора 
употреба "Юрофайтър". 
Красимир Каракачанов заяви, че още днес може да получи доклада на политико-ведомствената комисия за избор на нов 
изтребител за българските въоръжени сили". 
Красимир Каракачанов - министър на отбраната: "Не съм им давал срок и час, това, което е установено от работата на двете 
комисии, ще го обработим и ще го внесем в МС. 
Той съобщи още, че се налага удължаване на срока за подаване на оферти за доставка на два нови патрулни кораба за 
ВМС.  
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Красимир Каракачанов - министър на отбраната: Становището на контраадмирал Петев е, че можем да го удължим до 30 
дни. 
Началникът на отбраната ген. Андрей Боцев уточни, че проектът за нови бойни машини е готов, но стартирането на 
процедурата ще започне след празниците. 
Министър Каракачанов проведе традиционната предколедна видеоконферентна връзка с военните ни контингенти зад 
граница. 
В момента над 200 военнослужещи от Българската армия изпълняват 8 мисии и операции в различни части на планетата. 
Във връзка с годишнината от атентата в база "Индия" в Ирак, министърът награди военнослужещи от резерва, които тогава 
са участвали в мироопазващата мисия. 
 
√ Правителството на Румъния оцеля след вот на недоверие  
Лявоцентристкото правителство на Румъния оцеля след вот на недоверие в парламента. Вотът беше гласуван няколко дни 
преди страната да поеме за първи път ротационното председателство на ЕС, на фона на тревоги заради опитите за 
отслабване на усилията в борбата с корупцията. 
Промените в наказателните кодекси и други правосъдни закони предизвикаха критики от страна на Европейската комисия, 
Държавния департамент и хиляди магистрати, както и най-големите улични протести от десетилетия насам. 
Лидерът на социалдемократите Ливиу Драгня подтиква правителството на премиера Виорика Дънчила към по-нататъшни 
промени, включително извънредно постановление за амнистия и помилване. Центристката опозиция, която внесе вота на 
недоверие, заяви, че управляващата СДП и коалиционният партньор АЛДЕ са заплаха за върховенството на закона и 
икономическата стабилност на страната. 
"Няма да подам оставка, защото съм уверена, че Румъния е на прав път", заяви пред депутатите премиерът Виорика 
Дънчила. 
 
√ Министърът на отбраната на САЩ подаде оставка 
Президентът Доналд Тръмп е решил да изтегли значителна част от американските войски в Афганистан. Това посочва през 
агенция Франс прес пожелал анонимност висш американски представител. Съобщението идва ден след като бе огласено 
изтеглянето на американските сили в Сирия и провокира оставката на министъра на отбраната на Съединените щати Джим 
Матис. 
Разногласия с Доналд Тръмп станаха причина за оставката на министъра на отбраната на САЩ Джим Матис. Това обяви 
самият той в писмо до американския президент.  
"Тъй като сте в правото си да имате министър на отбраната, чиито възгледи са по-близки до вашите, смятам за правилно 
да се оттегля", пише бившият генерал от морската пехота, ден след като Тръмп обяви предстоящо изтегляне на 
американските военни от Сирия - нещо, за което Матис беше категорично против. 
Матис ще остане на поста си до 28 февруари 2019 г., което, по думите му, ще даде достатъчно време за издигане на нов 
кандидат и за утвърждаването му. 
Така министърът на отбраната става поредният в дългия списък от ключови фигури, напуснали или отстранени от 
администрацията на Тръмп. 
Спекулации за евентуална оставка на Матис се появиха още през октомври, когато Доналд Тръмп заяви в телевизионно 
интервю, че генералът е "нещо като демократ" и може да напусне. 
Сега, когато оставката е факт, Тръмп посочва, че в най-скоро време ще обяви номинация за новия министър на отбраната. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Тревоги преди голямото ядене - вегани срещу месоядни; 
- Колко чист е въздухът и има ли опасност децата да не ходят на училище? 
- Мерки за трафика - как да пътуваме спокойно в празничните дни? 
- Колко успешна беше спортната година? Обзор на 2018-та; 
- На живо: какво писаха българчетата на Дядо Коледа? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Има ли опасност от нови срутвания по трасето на теснолинейката?; 
- „Чети етикета": преди голямото празнично пътуване - какви са съветите на специалистите?; 
- Възможен ли е пробив в системата за електронните винетки?; 
- Има ли основание да бъде променена мярката на Десислава Инванчева и Биляна Петрова? Гост - адвокат Емануил 

Йорданов; 
- Таван се срути след саниране в Карнобат - как ще бъдат обезщетени собствениците на жилища?; 
- В памет на Боян Петров - най-вдъхновяващите мисли на алпиниста, събрани в специално издание. В студиото 

съпругата му Радослава Ненова. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- На живо преди последния работен ден на парламента - кое е най-важното, което свършиха депутатите? Разговор 
с ГЕРБ, БСП, Обединените патриоти и ДПС. 

- Kакво ни казва Ахмед Доган в предновогодишната си реч? 
- Ще има ли тайни арести на деца, без да бъдат уведомявани родителите им? 
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- Полезни съвети преди голямото пътуване за празниците. 
- Имало ли е умишлени фалити на предприятията на семейство Баневи? 
- Защо сръбските власти са спрели на границата коледни пратки за българчетата от културния център в Босилеград 

- Сърбия? 
- Има ли още опасни места и скални срутвания по трасето на теснолинейката? 
- Опасен ли е въздухът в столицата? И трябва ли децата с респираторни проблеми да не посещават училище? 
- За хората, които по Коледа няма да се срещнат с роднини и няма да получат подаръци. Откъс от "Темата на NOVA" 

с автор Ани Салич. 
- История за доброто от пловдивския квартал "Столипиново". Двама петокласници намериха и върнаха скъп 

смартфон, а за благородната си постъпка бяха наградени. 
 

√ Събития в страната на 21 декември   
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 7.40 часа, на бул. „Цариградско шосе" №166, уширението до „Инфинити", представител на "Пътна полиция" ще 

предостави информация за предприетите мерки във връзка с очаквания засилен трафик заради идните празници. 
- От 11.00 часа в сградата на ГДНП (бул. "Ал. Малинов №1) представители на ГДНП, ГДГП и ГДПБЗН ще оповестят 

предприетите от МВР мерки във връзка с опазване на обществения ред по време на предстоящите празници 
- От 11.00 часа „Да, България!" ще избере чрез жребий на живо номерата на кандидатите в листата за вътрешните 

избори на Движението. 
- От 12.00 часа на паркинга на Националния исторически музей ще бъдат представени автобусите, с които се 

обновяват транспортните средства до Витоша. На представянето ще присъстват кметът на София Йорданка 
Фандъкова и общински съветници. 

- От 19.00 часа в Католическа катедрала „Св. Йосиф" ще се проведе Рождественски органов концерт. Входът е 
свободен. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа утре в Зала 302 на Община Велико Търново ще се проведе пресконференция и презентация за 
промените в местния данък за моторни превозни средства. 

*** 
Враца. 

- От 11.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация - Враца, областният управител Малина Николова 
ще председателства заседанието на Областния съвет за безопасни условия на труд, в рамките на което ще бъдат 
връчени наградите „Работодател на 2018". 

*** 
Кюстендил. 

- От 12.00 часа в залата на Областна администрация - Кюстендил областният управител на Кюстендил Виктор Янев 
ще даде пресконференция във връзка с актуални теми и годишният отчет.  

- От 15.00 часа в кабинета на председателя на Общински съвет - Кюстендил Михаела Крумова ще се проведе 
пресконференция във връзка с предстоящо заседание на общинските съветници. 

*** 
Пловдив. 

- В 11.00 часа в сградата на ОДМВР ще се проведе брифинг по повод набелязаните мерки и създадената 
организация във връзка с Европейска столица на културата. 

*** 
Разград. 

- От 11.00 часа в зала 712 в Областна администрация ще се състои предпразнична пресконференция на Областния 
управител. 

*** 
Шумен. 

- От 10.30 часа в залата на РУ- Шумен директорът на ОДМВР- Шумен ст. комисар Ялчън Расим и административният 
ръководител на Районна прокуратура- Шумен Соня Александрова ще дадат пресконференция 
 

Manager.bg 
 
√ Опити за злоупотреби с новата система за електронни винетки  
Засечени са първи опити за подаване на неверни данни към електронната система за смесено таксуване на платената пътна 
мрежа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Заради конфиденциалност на информацията конкретните казуси не 
могат да бъдат обявени, но в доста от случаите става въпрос за подадена несъществуваща все още възможност за 
конвертиране към е-винетка със срок на валидност 31 декември 2019 година. 
До момента са подадени над 16 000 заявления за конвертиране на хартиен винетен стикер към е-винетка. За първите 4 
дни от началото на продажбата на електронни винетки са купени 786 е-винетки за 78 627 лева. 
Тъй като за всяка подадена информация за трансформиране към е-винетка се прави верификация на въведените данни, 
системата не може да допусне грешки и засича подобни неточности, изтъкват от Агенцията. Подадените верни данни са 



11 

 

обработени и хартиените стикери са конвертирани. Междувременно се разработва бутон, чрез който на уеб сайта на 
Националното тол управление - www.bgtoll.bg, всеки ще може да провери дали хартиеният винетен стикер на автомобила 
му е преобразуван в електронна винетка. 
От пътната агенция напомнят, че преобразуването към е-винетка е препоръчително. Потребителите на платената пътна 
мрежа с неконвертирани валидни хартиени винетки няма да бъдат глобявани. Без значение дали хартиеният винетен 
стикер е преобразуван, той трябва да остане на предното стъкло на автомобила до изтичане на неговата валидност. Всички 
подадени заявки за конвертиране към е-винетка ще бъдат отразени в системата своевременно, за да бъдат избегнати 
неудобства за шофьорите след настъпването на Новата година, когато влиза в сила новата е-винетка. 
 
√ Швеция повиши основната си лихва за първи път от 2011 година  
Шведската централна банка повиши днес основната си лихва до минус 0,25% спрямо минус 0,5 на сто. Това е първото 
вдигане на лихвата от седем години, предаде ДПА. 
Риксбанк посочва като причини за решението си стабилната икономическа активност, инфлацията, близка до целевите 2 
процента и високата заетост. 
Повишаването на лихвата ще влезе в сила от 9 януари. 
Търговските конфликти на САЩ с няколко държави и излизането на Великобритания от ЕС допринасят за несигурността в 
световната икономика, посочи банката. 
В прогнозата си институцията отбелязва, че очаква да повиши репо лихвата отново през втората половина на 2019 година. 
Рекордно ниската водеща лихва от 0,5 на сто бе въведена през февруари 2016 година. 
Риксбанк прогнозира брутният вътрешен продукт на страната да нарасне с 2,1 на сто тази година, което е леко понижение 
спрямо прогнозата през октомври. За догодина прогнозата е за растеж от 1,5 процента. През октомври очакванията бяха 
за растеж от 1,9 процента. 
 
√ Несигурността около Брекзит става притеснителна, предупреди Bank of England 
Bank of England реши днес да остави без промяна водещата си лихва на фона на силната несигурност за икономическите 
перспективи пред Великобритания по-малко от 100 дни преди излизането й от ЕС, съобщи телевизия Си Ен Би Си.  
Комитетът по парична политика на банката очаквано остави водещата лихва на ниво 0,75 на сто.  
Регулаторът предупреди, че несигурността около Брекзит значително се е засилила през последния месец, а 
поевтиняването на петрола вероятно скоро ще притисне инфлацията под целевия праг от 2 на сто.  
При обявяването на решението британската лира поскъпна с около 0,6 на сто до 1,2681 долара.  
Последната промяна на водещата лихва бе през август тази година, когато Банк ъв Ингланд вдигна показателя с четвърт 
процентен пункт до най-високото му ниво от март 2009 година.  
Ръководителите на институцията понижиха прогнозата си за икономическия растеж през последното тримесечие на 
годината от 0,3 на сто до 0,2 на сто. Перспективата за първите три месеца на 2019 г. вероятно ще бъде подобна, допълниха 
те.  
"Несигурността около Брекзит се е засилила значително от последното заседание на комитета. Тази несигурност тежи на 
финансовите пазари", се посочва в протоколите от днешното заседание.  
Bank of England повтори възгледа си, че водещата лихва може да се придвижи във всяка посока след Брекзит според 
развитието на икономическата ситуация. 
 
Dnes.bg 
 
√ Путин: Западът иска да възпре надигащата се мощ на Русия 
Имаме сили, за да сме пета икономическа сила, категоричен е той 
Руският президент Владимир Путин обвини западните държави, че са направили всичко възможно, за да не позволят 
"надигането на мощта" на Русия, като осъди в хода на годишната си пресконференция санкциите срещу неговата страна и 
"измислените"шпионски скандали, предаде Франс прес. 
По време на този понякога емоционален разговор от близо 4 часа, руският президент обяви и амбициозен план за 
икономически растеж и осъди планираното оттегляне на САЩ от важен ядрен договор, представяйки го като риск от нова 
надпревара във въоръжаването. 
Запитан за западните санкции, предприети срещу Русия след анексирането на полуостров Крим през 2014 г., той каза, че 
това се е дължало на "възхода на Русия". 
"Появи се силен актьор, с когото трябва да се съобразяват. Доскоро те смятаха, че това вече не е държава", обяви той пред 
1700 журналисти, акредитирани за случая. 
После, като направи намек за шпионските скандали и за обвиненията срещу Русия, особено за отравянето във 
Великобритания на бившия двоен агент Сергей Скрипал, Путин видя в това същата логика на действие: "Ако не беше 
Скрипал, щяха да измислят нещо друго. Целта е проста: да се ограничи развитието на Русия, възприемана като 
потенциален конкурент". 
Макар да приветства обявеното от Доналд Тръмп изтегляне на американските войски от Сирия, като "справедливо" 
решение, в замяна на това той разкритикува желанието му да се оттегли от договора за ликвидиране на ракетите със 
среден и малък обсег, забраняващ разработването на ядрени оръжия с обсег от 500 до 5000 км. "Понастоящем сме 
свидетели на срив на международната система за контрол на ядрените оръжия", обяви той, като предупреди срещу 
световна тенденция за "подценяване" на заплахата от атомна война. 
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Владимир Путин освен това изтъкна и големите си икономически амбиции за страната: "Имаме необходимите сили, за да 
заемем пето място (в света) в икономическата класация. Мисля, че ще успеем да го направим", подчерта той. 
Путин увери, че Русия - 12-а световна икономика, според Световната банка, е отбелязала ръст на своя БВП от 1,7 процента 
през последните 10 месеца и че той трябва да достигне 1,8 на сто на годишна база, като отбелязва по-нататък и 
"незначително" увеличение на реалните доходи в Русия след "дълга пауза". 
През март Путин беше преизбран за четвърти мандат начело на държавата със 77 процента от гласовете, но популярността 
му днес е под 50 на сто, до голяма степен заради увеличаването на пенсионната възраст, предизвикало демонстрации в 
цялата страна, което е рядко явление, отбелязва агенцията. 
 "Ако не бях убеден, че това е неизбежно, никога нямаше да го направя", защити се той, по повод тази мярка. 
През 2015 и 2016 г. Русия преживя рецесия, заради понижението на цените на нефта и западните санкции, свързани с 
украинската криза. След това тръгна по пътя на растежа, но той си остава скромен. 
Владимир Путин осъди също "липсата на уважение", без да уточнява кого точно има предвид, за гласуването в САЩ в полза 
на Доналд Тръмп и на онези, които подкрепиха Брекзит в Обединеното кралство. 
 "Тръмп спечели, това е очевиден факт. Но те не искат да признаят тази победа", каза той, като направи паралел между 
тези избори и референдума за излизане на Обединеното кралство от ЕС, което, според него, "никой не иска да приложи 
на практика". 
Президентът каза също, че частните руски военни компании, особено "Вагнер", за която се заговори в Сирия и в Африка, 
имат "право да работят", стига да спазват закона. 
По традиция журналисти, дошли от цяла Русия и от пет континента, се съревноваваха да привлекат вниманието на руския 
президент: двама от тях бяха с жълти жилетки с надпис "Париж ни чака", "Нека Европа говори!", "Слушайте Камчатка" 
/Руския Далечен изток/ . "Тук сме, ние също", викаха журналистите от различни посоки...Дотам, че да накарат Путин да 
помоли шеговито да не превръщат пресконференцията "в неразрешена демонстрация". 
Тази 14-а годишна пресконференция на Владимир Путин, който внимателно избегна отговор на всякакви въпроси за 
личния му живот, продължи 3 часа и 43 минути, повече от час по-малко от рекордно дългата през 2008 г. 
Първата се състоя през 2001 г., година след встъпването му в длъжност като държавен глава и след 2004 г. всичките 
пресконференции продължиха повече от 3 часа. 
Както всяка година, Путин се възползва от възможността да даде обещания: тази година той увери, че лично ще гарантира, 
че ще бъде предоставен терен за футболно игрище на децата в Санкт Петербург, родния му град. 
 


