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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ По-високите заплати трябва да се заработят 
Според финаниста Емил Хърсев исканията за по-високи заплати имат основание. 
Васил Велев от АИКБ обаче допълни, че тези пари трябва да бъдат заработени. По думите му сливането на почивки не е 
изгодно за бизнеса. Въпреки това, много фирми спряха да работят от Коледа до след Нова Година. 
Емил Хърсев е на мнение, че по-малко произведеното оказва влияние ня икономиката. Задава се криза на пазара на труда 
за кадри в редица сектори, допълни той. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ След дългата празнична почивка: Загуби ли бизнесът? 
Емил Хърсев и Васил Велев пред Bulgaria ON AIR 
Тази година покрай коледните и новогодишни празници се натрупаха и много почивни дни, а освен това голяма част от 
работещите предпочетоха да ги слеят и да удължат почивката си. 
Но дългото празнуване може да има и не съвсем положителен ефект. След продължителната почивка по-трудно се влиза 
отново в ритъм на работното място, а това може да доведе и до стрес на организма. Освен върху собственото ни здраве, 
почивните дни се отразяват и на икономиката ни. 
Колко загуби бизнесът от почивните дни и колко от нас работиха и по празниците - коментар в предаването "Директно" по 
телевизия Bulgaria ON AIR на икономиста Емил Хърсев и  Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Дългата поредица почивни дни води до пропуснати възможности за по-голямо производство, по-големи доходи и по-висок 
стандарт смята Васил Велев. 
"Разбира се, че могат да се слеят празници, но това става за сметка на редовния годишен отпуск и няма загуба за бизнеса, 
няма пропуснато производство на БВП", коментира в предаването Емил Хърсев. 
Когато отпуската не е достатъчна, много голяма част от хората използват и болничен, каза още Васил Велев от АИКБ.  

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Правителството одобри структурни промени в Агенция "Митници" 
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция "Митници" 
и на Класификатора на длъжностите в администрацията и наредбата по неговото прилагане, съобщи правителствената 
пресслужба. Агенция "Митници" се структурира в Централно митническо управление и териториални дирекции. В 
структурата се създават две главни дирекции - Главна дирекция "Митническо разузнаване и разследване" и Главна 
дирекция "Информационни системи и аналитична дейност". 
Преструктурират се териториалните структури на управление в Агенцията с цел по-добра координация, ръководство и 
контрол при осъществяване на основните функции и задачи на АМ, постигане на по-голяма бързина в работните процеси 
и по-голяма ефикасност и ефективност при управлението на човешките ресурси в администрацията.  
Предвижда се с промените да се засили административният капацитет на централно и териториално ниво и по-ефективно 
да се осъществява дейността на митническите органи при митническия контрол, включително на контрола в областта на 
митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления.  

https://www.bgonair.bg/direktno/2019-01-02/iskaniyata-za-po-visoki-zaplati-sa-osnovatelni
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В резултат на преструктурирането ще се постигне оптимизиране на администрацията с отпадане на излишни структури, 
повишаване на ефективността на работа на митническите учреждения и оптимизиране на натовареността на митническите 
служители.  
Като ефект от реформата се очаква увеличаване на приходите, реализирани от агенцията в резултат на засилените 
контролни функции, повишаване на качеството на административния капацитет и оптимизиране на вертикалната 
организационна структура. 
 
√ Кога се подават документи за плодове и зеленчуци по схемите със субсидия? 
От 2 до 31 януари земеделските производители, кандидатствали за Кампания-2018 по схемите за обвързано подпомагане 
за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да 
предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Това напомня 
Държавният фонд "Земеделие" (ДФЗ). 
Утвърденият образец на електронен опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция, е 
достъпен за изтегляне и попълване на сайта на фонда. Там е публикувана и инструкцията за попълване. Файлът съдържа 
възможност за създаване на опис до 100 реда. При необходимост земеделските стопани могат да поискат по-голям файл 
от областните структури на фонда, защото при попълването не може да се се променя форматът на таблицата. 
Попълненият опис по образец се подава до 31 януари 2019 г. на електронен и на хартиен носител, придружен от копия на 
описаните документи. Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата - физическо лице, 
и адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец. 
Нямат право на подпомагане кандидатите, които не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от 
изпълнителния директор на ДФЗ за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които 
доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17 февруари 2015 г., се посочва в съобщението. 
 
√ Новият бразилски президент разговаря с американския държавен секретар 
Новото дясно правителство на Бразилия встъпи в длъжност. Една от първите официални срещи на президента Болсонаро 
беше с американския държавен секретар Майк Помпео. На нея беше обсъдена възможността за общ фронт срещу 
определяните от Помпео като авторитарни режими в Латинска Америка. 
Американският държавен секретар Майкъл Помпео и съпругата му Сюзан бяха гости на церемонията по встъпване в 
длъжност на новия бразилски президент Жаир Болсонаро, известен като "Тръмп на тропиците".  
Помпео назова Венецуела, Куба и Никарагуа като страни, които не споделят демократичните ценности. 
Имаме възможност да работим заедно срещу авторитарните режими, каза Помпео за новите бразилско-американски 
отношения след среща с бразилския си колега Ернесто Араужо. 
Майк Помпео, държавен секретар на САЩ: "Съединените щати са решени да работят съвместно с вас в много области, в 
икономическата сфера, но и в областта на сигурността". 
Премиерите на Израел и Унгария също бяха поканени, а от Русия присъства председателят на Държавната дума. 
Крайнодесният Жаир Болсонаро настоя да се движи в открит автомобил, въпреки че преди 4 месеца беше намушкан с нож, 
а и кампанията му премина в протести заради хомофобските му изказвания и нескритата му носталгия по военната 
диктатура. 
Капитанът се завърна, скандира множеството пред двореца Планалто, приветствайки бившия офицер от армията. 
Жаир Болсонаро, президент на Бразилия: Заставам пред нацията в деня, в който народът се освободи от социализма. 
63-годишният бивш депутат обещава да се справи със смазващата престъпност и мащабна корупция в страната. 
Жаир Болсонаро, президент на Бразилия: Загрижени сме за сигурността на добрите хора, гарантирането на правото на 
собственост и законната самоотбрана. 
Новото правителство е съставено от 22 министри, сред които седем пенсионирани военни и само две жени. 
 
√ Тереза Мей ще разговаря за Брекзит с европейски лидери тази седмица 
Британската министър-председателка Тереза Мей ще разговаря тази седмица за Брекзит с европейски лидери, сред които 
холандският премиер Марк Рюте, германската канцлерка Ангела Меркел и председателят на Европейския съвет Доналд 
Туск, предаде Ройтерс, като цитира в. "Файненшъл таймс". 
Мей иска да получи уверения, че т. нар. план за предпазен механизъм, чиято цел да не се допусне "твърда" граница между 
Република Ирландия и британската провинция Северна Ирландия, ще бъде ограничен във времето, добавя Ройтерс. 
 
БНР 
 
√ Зорница Славова, ИПИ: Няма воля за намаляване на държавната администрация 
Няма воля за намаляване на държавната администрация, каза пред БНР икономистът от Института за пазарна икономика 
Зорница Славова. Според нея няма да се случи и сега 20-процентното съкращаване, какъвто призив отправи 
правителството. 
„Имало е много призиви за намаляване на държавната администрация през годините, но това никога не се е случвало. 
Въпреки че продължаваме да харчим пари за електронно управление и идеята е по-малко работа да минава през хората, 
което е и способ за борене на корупцията, но това продължава да не се случва. Явно има и някакво незнание от хората на 
ръководни позиции – колко хора какво работят“, коментира тя в предаването „Преди всички и посочи последните данни 
от 2017 г., които показват дори увеличаване на щатните бройки. 
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По думите й съвсем малка част от администрацията напуска и то в повечето случаи това е заради пенсиониране. Според 
нея управляващите нямат стимул да съкращават чиновници. 
„Ако се намали администрацията и се въвежда електронното управление, би трябвало да се вижда и увеличаване на 
ефективността на работата и в редица други сфери, които също са в безвремие от 10 години, и администрацията 
продължава да е същата – нищо не се променя. Факт е, че се харчат доста пари за електронно управление. Постига се нещо, 
но то е с много малки стъпки“, коментира Зорница Славова. Тя отбеляза още, че едно съкращаване на администрацията 
ще доведе до по-голяма ефективност и тогава ще може да се увеличат и средствата. 
„Ефективността може да се измери през работата, не през това колко обучения са минали. Виждаме, че гражданите 
продължават да се сблъскват с тази администрация по неприятен начин. Продължаваме точно в сферата на институциите 
във всички международни индекси, които са световно признати, България да е на дъното на ЕС. Бройката на обученията 
не са показател за качество“, коментира още икономистът от ИПИ. 
 
√ Красимир Каракачанов присъства на официално посрещане на 36-ия български военен контингент 
Министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев ще присъстват на 
ритуала по официалното посрещане на 36-ия контингент, който се завърна от международната мисия на НАТО за 
подготовка, съветване и подпомагане на силите за сигурност в Афганистан "Решителна подкрепа". 
Ритуалът ще се състои от 11.30 часа на площад "Възраждане" в Плевен, предаде БТА. 
 
√ Красимир Вълчев: Осигурили сме по-добро финансиране за метеоролозите 
Министърът на образованието Красимир Вълчев ще разговаря с представители на Националния институт по метеорология 
и хидрология, съобщиха от пресцентъра на министерството. Пред БНР министър Вълчев обясни целта на срещата: 
"Целта е да се уверя, че всичко е наред. Наистина приключи т.нар. "бракоразводна процедура". Никой не е ощетен. НИМХ 
има всички условия, за да продължи пълноценно работата си. Разчитаме на него. Институтът излезе от БАН и премина в 
целия си обем от функции към МОН. Има няколко имота, които все още са спорни. Създали сме работна група. Това не са 
имоти, които са предпоставка за осъществяване на дейността както на НИМХ, така и на БАН". 
В предаването "Преди всички" Вълчев отбеляза, че около 10 души са останали в БАН. Според публикации се очаква те да 
посрещнат днес министъра с протест. Вълчев подчерта, че ще апелира за разбирателство между двете страни. По думите 
му въпросът е битов и недоволството им е породено заради невъзможност да ползват няколко стаи. 
"БАН и НИМХ трябва да продължат да работят заедно. Институтът ще остане научна организация и ще осъществява научни 
изследвания, ще участва в научни проекти. Той има нужда от взаимодействие с БАН и то трябва да продължи", категоричен 
е просветният министър.  
Красимир Вълчев каза още, че за метеоролозите е осигурено по-добро финансиране от това през миналата година. По 
думите му увеличението е с повече от 10%. 
От 1 януари институтът официално излезе от структурите на Българската академия на науките и вече е част от просветното 
ведомство. До това се стигна след серия от протести  на синоптици и други учени в института, недоволни от отделяните за 
него средства в рамките на Академията. 
На мястото на Института по метеорология и хидрология се създава нов Институт за изследване на атмосферата, климата и 
водите. Остават все още нерешени въпроси, свързани с правата върху някои имоти на досегашния институт. 
 
√ Стамен Янев: Имаме двойно повече инвестиции в сравнение с 2017 година 
Темата за инвестициите през 2019  коментира пред БНР Стамен Янев, изпълнителен директор на Агенцията за 
инвестициите. 
“Нашите прогнози са доста смели, на база това, което постигнахме през 2018-а. Само да припомня, през 2018-а Българска 
агенция за инвестиции сертифицира 28 проекта, като тези проекти са на обща стойност приблизително 840 млн. лева с 
потенциал да разкрият нови над 2500 работни места, което само по себе си е сериозен резултат“, коментира Янев пред 
БНР и допълни “на фона на 2017 година, през която сертифицирахме 31 проекта“. 
“Имаме двойно повече инвестиции, сравнено с 2017-а“, каза той в интервю за предаването “12+3“. 
"Сама по себе си политиката, свързана с инвестициите, придоби една по-голяма общественост". 
Оценявайки този момент, министър Караниколов всъщност подкрепи сериозно Българската агенция за инвестиции, за да 
могат да се случат доста ключови за 2018-а проекти. В утрешния ден той ще обяви един такъв ключов инвестиционен 
проект за Северозападна България. 
Като цяло имахме успешна 2018 година, която даде насока за развитие на силно дисбалансираните региони, затова казах, 
че ключови проекти се случиха в Северозападна България. 
Аз не съм на това мнение, че инвеститорите са предпочели Сърбия пред България, отговори той на въпроса – защо 
инвеститорите са предпочели Сърбия, и допълни – “все пак за всички тези проекти, които споменах, ние бяхме определени 
като страната, предпочитана пред Сърбия“, каза той. 
“Инвеститори се насочват и към логистика и транспорт. Също така към хранително-вкусовата промишленост. Разбира се, 
не трябва да отделяме и сектори като туризъм – всички тези сектори, които допринасят за развитието на брутния вътрешен 
продукт“, коментира той насоката на интереса на инвеститорите. 
Защо се разминават данните с БНБ: 
“Защото до един момент БНБ отчиташе всеки едни трансфер на пари от чужбина към България и от България към чужбина 
- това вече се промени към края на миналата година и затова БНБ коригира данните си в положителна насока“, обясни той.  
"В голяма степен ние сме част от тази система - да се борим срещу корупцията", каза той по темата за реакцията на 
инвеститорите спрямо местната корупция. 
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√ Новият състав на американския Конгрес започва работа 
Днес започва работа избраният през ноември нов състав на американския Конгрес. 
Мнозинство в Камарата на представителите ще имат демократите, докато републиканците запазиха контрола върху 
сената. 
Очаква се демократите от долната камара да атакуват политически президента републиканец Доналд Тръмп на няколко 
фронта – имиграция, здравеопазване и разследването на руската намеса в изборите, при които Тръмп беше избран. 
Същевременно администрацията на държавния глава продължава да не работи заради нежеланието на демократите да 
подкрепят финансиране за стената по границата с Мексико. 
Междувременно лидерът на републиканците в Камарата на представителите Кевин Макарти съобщи, че Тръмп е поискал 
от лидерите на Конгреса да отидат отново в Белия дом утре, за  да продължат преговорите за решаване на кризата. 
 
Investor.bg 
 
√ Трудовият договор става задължителен за участие на фирми в търгове 
Без право да участват в обществени поръчки за три години остават работодатели, които са наели работници без 
трудов договор 
Работодатели, наели работници без трудов договор, губят право да участват в обществени поръчки за три години. Това 
съобщават от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". 
Без право да участват в обществени поръчки в срок от три години остават работодатели, които са допуснали полагане на 
труд от работници и служители без сключен с тях и регистриран в НАП писмен трудов договор, дори ако са заплатили 
наложената санкция, уточняват от агенцията. 
Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на наказателното постановление, дори ако са платили наложената за 
нарушението санкция. Според Закона за обществените поръчки (ЗОП) този вид нарушения на Кодекса на труда, освен че 
са основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, не подлежат на изчистване. 
Причината е, че не е възможно да се отстранят със задна дата вредните последици за наетите вследствие на загубата на 
трудовите и осигурителните права за периода, през който те са полагали труд без трудов договор. В този смисъл ГИТ не 
може да издаде удостоверение за липса на нарушение срещу доказателства за платена санкция, за каквото настояват 
работодатели. Не подлежат на отстраняване и нарушенията, свързани с наемане на непълнолетни без разрешение от 
Инспекцията по труда, както и на незаконно пребиваващи на територия на България чужденци, уточнява се в съобщението. 
Възможността за доказване на надеждност чрез отстраняване на нарушението е предвидена само за нарушения, свързани 
със заплащането на труда, тъй като след изплащане на забавените възнаграждения се счита, че вредните последици от 
него са отстранени. Нарушенията на Кодекса на труда, основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, 
са регламентирани в чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки. 
Всеки работодател може да заяви и да получи необходимите му удостоверения за удостоверяване на обстоятелства по 
ЗОП и други нормативни актове по електронен път с електронен подпис веднага, независимо от работното време на 
администрацията чрез внедрена от ГИТ система. Системата генерира уникален код за достъп, който се отпечатва върху 
удостоверението и гарантира неговата автентичност вместо мокър печат и подпис. Чрез кода всеки възложител на 
обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е достоверно. Възложителите 
нямат основание да не приемат удостоверения, издадени по електронен път. 
 
√ Срокът за оферти за концесията на "Летище София" бе удължен за пореден път 
Причината за удължаването са промени в документите за концесионния договор 
Срокът за подаване на оферти за концесия за “Летище София” се удължава за трети път.  Заявленията ще бъдат отворени 
на 5 февруари сутринта. 
Промяната се налага заради изменения в документите за концесионния договор, предаде Ройтерс, като се позова на данни 
на транспортното министерство. 
Олагането на първоначалния график за отваряне на офертите на 22 октомври миналата година беше заради големия брой 
запитвания относно процедурата. По тази причина са били извършени някои технически промени. 
Investor.bg припомня, че правителството рестартира търга през юли 2018 г., като очакванията бяха да се получат около 550 
млн. евро от 35-годишна концесия на летището. От тях 280 млн. евро трябва да бъдат платени предварително. 
Според прогнозите основното летище на България, което към момента се управлява от държавата, ще генерира приходи 
от 3,46 млрд. евро за целия концесионен период и приходи до 3,9 млрд. евро, ако срокът на концесията бъде удължен до 
максимум 46 години и седем месеца. 
На 3 октомври миналата година стана ясен първият официален кандидат за концесията – Manchester Airports Group (MAG), 
който е най-големият британски летищен оператор. Компанията управлява три от основните летища във Великобритания, 
които обслужват 60 милиона пътници годишно. От оператора заявиха, че възнамеряват да инвестират 600 млн. евро в 
технологии, инфраструктура и подобряване на съоръженията на "Летище София". 
По-късно и от индийската групировка GMR заявиха, че обмислят участие в наддаването въз основа на окончателните 
търгови условия за "Летище София". 
Германският въздухоплавателен оператор Fraport също е заинтересован от концесията, докато испанската компания Aena 
заяви, че проучва възможността за съвместна оферта с австралийската група First State. 
Интерес за участие в концесионния търг за “Летище София” показва и френският Aeroports de Paris. Той държи 46% от 
турската компания TAV Airports, както и швейцарската Flughaven Zuerich. 
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Идеята за концесия на “Летище София” беше възобновена веднага след формиране на третия кабинет "Борисов" и в 
началото на май 2017 г., когато транспортният министър тогава Ивайло Московски обяви намеренията на правителството 
да възобнови процедурата, спряна от служебния кабинет. 
През октомври 2018 г. от БСП внесоха сигнал в прокуратурата с искане за проверка и отмяна на решението на Министерския 
съвет. Месец по-късно обаче Върховната административна прокуратура обяви протестът на червените за неоснователен. 
 
News.bg 
 
√ Похарчили сме 2 млрд. лв. по празниците, анализират експерти 
2 млрд. лева сме похарчили по коледните празници, по данни от касовите апарати. Това коментираха в пред БНТ 
психологът Ани Владимирова и икономистът Стоян Панчев. 
Според психологът българите сме склонни да събираме пари и да се готвим за лошото. 
"Обичаме да се представим добре, тъй като е важно за нас сравнението с околните, за да покажем, че не сме по-назад", 
подчерта Владимирова.  
Тя уточни, че хората по малките населени места се грижат основно за храна и трапеза, в големите населени места хората 
инвестират в спомени, тъй като и в по-голяма степен могат да си го позволят. 
Според икономиста Стоян Панчев едната голяма група при разпределяне на харчовете са пенсионерите, които нямат 
необходимите средства. Те разчитат на система, която е в тежко състояние и почти не спестява. 
По думите на Панчев миналата година сме постигнали икономически връх, официалните очаквания за тази са за не толкова 
голям ръст и евентуална рецесия през 2020 г. 
 
√ КЗК отново спира "Инерком" за сделката с ЧЕЗ 
Комисията за защита на конкуренцията отново стопира евентуалната сделка между "Инерком" и ЧЕЗ за придобиването на 
българските активи на чешкото дружество, предаде БНР. 
Антимонополната комисия е взела решение, че окончателното ѝ становище зависи от делото във Върховния 
административен съд, а то е насрочено за май тази година. 
Припомняме, през декември чешката компания ЧЕЗ започна преговори за продажбата на българските си активи с 
класираната на второ място компания "Индия Пауър". 
Междувременно от Инерком увериха, че продължават финализирането на сделката за придобиване на активите на ЧЕЗ. 
Тази информация се потвърди и от централата на чешкото дружество, откъдето увериха, че паралелно продължават 
преговорите с "Инерком". 
Въпреки че на 30 ноември изтече крайният срок за закупуване на електроразпределителната компания ЧЕЗ, от Инерком 
така и не преведоха парите. 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви пред чешки евродепутат, че "при спечелване на избори в България, БСП ще 
предприеме необходимите действия българската държава да се заяви като кандидат-купувач и да участва в процедурата 
по продажбата". 
В края на ноември стана ясно, че собственикът на "Инерком" Гинка Върбакова влиза в управлението на ЧЕЗ България. 
Преди това от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказаха на "Инерком" да разрешат концентрация чрез 
придобиване на контрол върху предприятия от групата на "ЧЕЗ". 
Мотивите са, че КЗК вече е била сезирана за тази сделка и решението й се обжалва в съда и няма как да бъде образувано 
ново производство. От "Инерком" обявиха, че ще обжалват и последното решение, както обжалваха решението на КЗК от 
19 юли 2018 г., с което Комисията забрани на "Инерком" да закупи електроразпределителното дружество ЧЕЗ. 
Припомняме, след като на 22 февруари 2018 г. стана ясно, че чешката ЧЕЗ е одобрила сделката за продажба на активите в 
България и купувача "Инерком Груп", последва скандал, който предизвика министърът на енергетиката Теменужка 
Петкова да подаде оставка, защото познава собственикът на фирмата Гинка Върбакова. Скандалът прехвърли границите 
на страната към Чехия. 
След избухването на скандала управителят на дружеството, определено за купувач - Гинка Върбакова, проведе разговори 
с ЧЕЗ в Прага. Тогава от българското дружество "Инерком" съобщиха, че процедурите по вече сключения с "Инерком" 
договор продължават. Гинка Върбакова и представители на ЧЕЗ дойдоха и на изслушване в парламента. 
По искане на БСП в парламента бе създадена и временната комисия по случая ЧЕЗ, която обаче завърши работа със 
заключението, че й е необходима още информация. 
В рамките на скандала в българския политически живот по едно време беше лансирано и желанието на държавата да се 
включи в сделката. Това стана по време на среща на Гинка Върбакова в Министерски съвет с премиера Бойко Борисов и 
министрите Дончев и Горанов. След това обаче идеята не получи развитие и уточняване. 
За това твърдо застават от БСП, които организираха и подписка в цяла България с искане държавата да си върне контрола 
над ЕРП-та. Според социалистите зад Гинка Върбакова стои фигурата на правителството и поискаха намеса на контролните 
органи. 
 
Капитал 
 
√ Президентът няма да наложи вето върху спорните промени в антикорупционния закон 
Текстовете, които допускат конфискация на имущество и при оправдателна присъда, ще бъдат обнародвани в 
утрешния Държавен вестник 
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Президентът Румен Радев няма да наложи вето на оспорваните промени в анктикорупционния закон, спешно прокарани 
през парламента само за десет дни в края на отминалата година въпреки острите критики на правната общност и 
гражданското общество. Промените в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество са включени в съдържанието на утрешния брой на Държавен вестник - първи за 2019 г., което означава, че 
президентът е подписал закона и го е пратил за обнародване. 
С промените, внесени без никакво обществено обсъждане от председателя на парламентарната правна комисия Данаил 
Кирилов, в закона изрично бе записано, че държавата ще може да иска конфискация на имущество като незаконно 
придобито дори когато неговият собственик е бил оправдан по наказателното дело срещу него или пък производството е 
било прекратено - било поради липса на извършено престъпление, поради липса на доказателства и др. Така 
парламентарното мнозинство реагира на тълкувателно решение на Общото събрание на гражданската колегия (ОСГК) на 
Върховния касационен съд (ВКС) от 7 декември м.г., с което съдът прие, че прекратяването на наказателното производство, 
станало повод за проверка на имуществото, включително и оправдателната присъда, представлява "абсолютна 
процесуална пречка" за правото на иск на държавата за отнемане на незаконно придобито имущество. 
Второто четене на закона премина почти без дебат на 20 декември м.г., а срещу него гласуваха само от БСП и "Воля". 
Имаше сериозни очаквания, че президентът ще наложи вето върху закона не просто заради демонстративното му 
прокарване през парламента без обсъждане и в явно незачитане на принципа на разделението на властите като начин да 
се "обезвреди" тълкувателно решение на ВКС. Срещу законопроекта се чуха много силни аргументи от страна на правната 
общност, а Висшият адвокатски съвет публикува унищожително становище. Отделно от това 70 адвокати от различни 
градове изпратиха остро писмо до Данаил Кирилов по повод на "извънредното законодателство, придружено от обиди и 
намеци срещу Върховния касационен съд", приемането на закони без обществено обсъждане и превръщането на 
антикорупционния закон в "бухалка срещу неудобните за властта личности" или за освобождаване на "удобните" от 
отговорност. Този закон се ползва "като репресия срещу неудобни на властимащите хора, опитвайки се да внуши на 
обществото виновността на проверявания", пише още в писмото. 
 
В. Монитор 
 
√ Борисов разпореди: Без винетка за Северната тангента  
Премиерът към общините: Поддържайте си пътищата, АПИ и Столична община правят работна група 
Без винетка при движение по Скоростната тангента. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов след среща в 
МС по темата, на която са присъствали шефът на АПИ Светослав Глосов, регионалният министър Петя Аврамова, 
финансовият министър Владислав Горанов и МВР-шефът Младен Маринов. 
Борисов уточни, че са имали съвещание, а той е разпоредил на всички - АПИ и МРРБ да си „преправят плановете” и нищо, 
което и било през миналата година да не се променя и през 2019-а да се запази старото положение. От думите му стана 
ясно, че държавата може да си позволи да не въвежда винетки за Северната тангента и северната дъга, заради по-високите 
приходи в бюджета.  Tой обясни, че миналата година приходните агеции, службите и прокуратурата са се справили много 
добре и имаме рекордни приходи в бюджета.  
Борисов разясни, че смисълът да се строи Северната тангента, Западна дъга и другите е да са в услуга на гражданите и те 
да пътуват по-безпасно и лесно. Както Южната дъга, така и Северната тангента, са в рамките на града, поясни министър-
председателят.  
По думите на премиера обае общините не трябва само да искат големи пътища, които държавата е финансирала, но и да 
ги поддържат. 
 „Сдружението на общините не само да се събира два пъти в годината за по няколко дни в Албена, но пътищата да са 
общински и да направят така, че да си ги поемат и поддържат. 
Държавата е вложила над 200-300 млн. лева в тези тангенти. Подарява ги на общините, те да си ги поддържат”, 
аргументира се премиерът.  
„Защото сега кметовете, за съжаление все от ГЕРБ, им е много лесно да казват - държавата. Хубаво. Държавата ги построи, 
плати кофинансирането от европейските фондове. Поддръжката сега пак държавата да прави. Да де, ама държавата е на 
всички граждани”, каза Борисов.  
"Като искате 12 ленти в градовете, ето подаряваме ви ги и да си ги поддържат, каза премиерът.  Той поясни още, че ако е 
било лесно изграждането на пътищата, то БСП и комунистите да е правило дъги и тангенти. Според него е едно да чистиш 
път от две платна, а другото е да се поддържа 12 платна.  
Борисов уточни, че през 2019г. започва продължението на Южната дъга от Младост до магистрала „Тракия”. 
Междувременно темата коментира и столичният кимет Йорданка Фандъкова. В пост в профила си във Фейсбук, тя пише, 
че Северната скоростна тангента ще бъде изключена от списъка на пътищата, за които е нужна винетка. Тя благодари на 
премиера Бойко Борисов, който приел аргументите на общината.  
Тангента пресича територията на Столична община и се използва от жителите на 5 столични района като път, който им 
осигурява достъп до другите райони на София, пише още Фандъкова и добавя, че отсечката извежда голяма част от 
трафика, който преминава през центъра и е изключително важна както за намаляване на задръстванията, така и за 
подобряването на въздуха. 
"Разбираме аргументите на АПИ, че Северна тангента е връзката между магистралните пътища и е задължително всички 
коли, които пътуват по тях да имат винетен стикер. В същото време, хората, които живеят в София и се движат само в 
рамките на общината, е логично да я ползват за своите градски пътувания без винетка, защото те не я ползват като част от 
Републиканската пътна мрежа", смята кметицата.  
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Наред с това тя благодари на АПИ затова, че инвестират в изграждане на Околовръстния път на София и очаква да започне 
и строителството на продължението на Южната дъга от „Младост“ до автомагистрала „Тракия“.  По думите й главният 
архитект на София е изработил регулационен план и идеен проект за трасето на околовръстното от бул. „България“ до 
магистрала „Люлин“. В края на декември пък изтекла процедурата за обявяване на регулационния план в Държавен 
вестник и предстояло разглеждане на възраженията и препоръките от експертен съвет. 
Малко по-късно през деня пък стана ясно, че АПИ и Столична община са се договорили да създадат работна група.  
Те имат срок до 25 януари да дадат решение как АПИ да не губи от приходите си за поддръжка и изграждане на пътна 
инфраструктура, а общината да защити интереса на гражданите и и те да се придвижват по Северната тангента. 
 
Dnes.bg 
 
√ Бизнесът издирва кадри: Машинни оператори, шофьори, продавачи... 
Красимир Стоев е от 30 г. електромонтьор, но не вижда на кого ще предаде занаята 
Две трети от работодателите у нас търсят да наемат нов персонал през тази година, показва проучване на Агенцията по 
заетостта. Едва 3 на сто са посочили, че възнамеряват да съкраващат хора. 
Какви конкретни кадри "издирва" бизнеса, за да наеме тази година – проучени са нуждите в две групи с професии. В едната 
– на първо място са машинните оператори, следвани от продавач-консултанти, шивачи, строители, готвачи. В другата група 
са професии, изискващи висше образование или специфична правоспособност, на първо място – шофьорите, следвани от 
инженери, специалисти в здравеопазването и образованието. 
През 2019 г. ще се търсят над 1000 машинни оператори и над 5600 шофьори. В повечето фирми – с постоянна заетост. 
Красимир Стоев е натрупал над 30 години стаж като електромонтьор. Сега не вижда на кого ще предаде занаята: "Младите 
хора някак си не искат да заваряват, не искат да работят на металорежещи машини". 
Предприятието произвежда и ремонтира съоръжения за енергийни обекти у нас и в  чужбина. За да привлече млади хора 
работодателят на Красимир дава 5 стипендии на учащи годишно. Ако останат на работа при него – през първите години 
заплатата им не зависи от постигнатото, а след това компанията плаща и магистратура у нас или в чужбина. 
Въпреки това заводът "издирва" още специалисти. "Има по-модерни специалности, по-привлекателни, може би – и по-
печеливши. Основно интересът се проявява в средното професионално образование, там трябва да се акцентира", смята 
работодателят Иван Желязков. 
Проучването показва и каква ще е нуждата от кадри след 3 години. 
3/4 от фирмите са казали, че ще имат нужда от 30 хиляди души с висше образование – най-много ще са инженери по 
електротехника, електроника и автоматика. Най-малко потребности пък ще има от висшисти по направленията "Право" и 
"Химични технологии". 
След три години бизнесът ще търси да назначи и 80 хиляди души със средно образование, предимно за производство на 
текстил, облекло, обувки. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- 2 милиарда лева похарчени за празниците - как ще вържем януари? 
- Стотици жалби срещу търговците през последните дни - какви са нарушенията? 
- Белгия и Германия се освобождават от дизелите - България ги продава изгодно: проверка на живо; 
- Светът през 2019-та - коментар на журналистите Константин Вълков и Георги Милков 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Има ли нов антирекорд в раждаемостта и докога ще се топи България? Коментар на експерта по демография Елица 

Димитрова и социалния антрополог Харалан Александров; 
- Кой обра дома на спортния журналист Петър Бакърджиев и имаше ли бум на битовите кражби по празниците? В 

студиото: комисар Димитър Кошов от „Криминална полиция"; 
- Ще оправдае ли Пловдив титлата Европейска столица на културата - разговор с министър Боил Банов; 
- Кой е най-подходящият начин да стопим килограмите, натрупани по празниците - съветите на проф. Донка 

Байкова; 
- Как хората откликнаха на призива за събиране на дрехи и обувки за бедни деца от плевенското село Дисевица? - 

на живо 
- Царство България в цветове! Непоказвани досега фотоси от близкото ни минало. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- "Превърна ли се новогодишното обръщение на президента в политическа реч и трябваше ли това да се случи точно 

преди настъпването на 2019 година?". 
- Ще блокират ли българските превозвачи Брюксел заради пакета "Макрон"? 
- Рязко захлаждане - идва ли най после истинската зима? 
- Междусъседски войни - кой и защо заля с боя колата на софиянец? 
- История за доброто. Жена забрави лаптопа си в автобуса, а непознат го намери и върна. 
- Вълна от съпричастност по Коледа и Нова година. Десетки хора се отзоваха на зов за помощ да помогнат на деца 

от плевенското Дисевица. 
- Мизерни условия и лошо отношение в хотел в Банско навръх Нова година. 
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- Кой открадна паветата от алея в Борисовата градина? Румен Бахов по следите на изчезналата настилка. 
- Анализ на изминалата и прогноза за идващата година от лицата на Новините на Нова - Мира Иванова и Методи 

Владимиров. 
- Припомняме ви още една история от отминаващата 2018-а. Това е разказ за живота на Маги - една от 15-е в 

България с болестта муковисцидоза. У нас, обаче, не се извършват трансплантации на бял дроб. Няма и подписан 
договор с клиники в Европа. 

 
√ Събития в страната на 03 януари  
София. 

- От 9.00 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети Националния институт по 
метеорология и хидрология (НИМХ). 

- От 12.30 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ръководството на партията ще даде пресконференция. 
- От 15.00 часа в постоянната приемна на БСП - София (ул. "Леге" № 10, ет. 1) гражданите ще получат безплатни 

юридически консултации. 
*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в залата на Общински съвет-Видин ще се проведе конференция за представяне на дейности и 
постигнати резултати по проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин". 

*** 
Плевен. 

- От 11.30 часа на площад „Възраждане" в град Плевен министърът на отбраната Красимир Каракачанов и 
началникът на отбраната генерал Андрей Боцев ще присъстват на тържествения ритуал по официалното 
посрещане на 36-ия контингент, който се завърна от международната мисия на НАТО за подготовка, съветване и 
подпомагане на силите за сигурност в Афганистан „Решителна подкрепа". 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа Регионален исторически музей - Пловдив организира пресконференция. 
*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в Малката зала на Областна администрация-Хасково областният управител Станислав Дечев ще 
проведе пресконференция. 

***  
Шумен. 

- От 10.30 часа деца от детска градина „Пролетна дъга" ще гостуват в общината и ще сурвакат кмета Любомир 
Христов и неговия екип. 

 
EconomyNews.bg 
 
√ София-Калотина №3 по натовареност  
Участъкът на автомагистрала „Тракия“ между София и Пловдив е най-натоварената отсечка от републиканската пътна 
мрежа през 2018 г. Това сочат данните от трафик камерите на АПИ до края на ноември 2018 г. През автомагистралата 
между двата най-големи български града средногодишният брой преминали моторни превозни средства на денонощие  е  
42 614 автомобила. Рекордът  за най-много преминали автомобили за едно денонощие също „се държи“ от АМ „Тракия“.  
На 20 юли през преброителния пункт на изхода на София са преминали 67 257 автомобила, от които 55 092 леки, 10 544 
товарни МПС и 475 автобуса. 
АМ „Хемус“, в участъка София – Ботевград, е вторият по натовареност пътен участък в страната. В него са отчетени да 
преминават 28 230 бр. автомобили средногодишно на денонощие, като не е отчетен тежкотоварният трафик преминаващ 
по това направление, който е отбит поради ремонтните дейности по обходен маршрут. Най-натоварен е бил трафикът на 
24 юли 2018 г. когато са отчетени 39 772 автомобила, от които 32 259 леки, 6 736 товарни и 430 автобуса. 
Третата по натовареност отсечка е  път I-8 София – Калотина, в участъка София – Божурище, с 32 877 моторни превозни 
средства  средногодишно. 
Останалите участъци от републиканската пътна мрежа, по които се наблюдава изключително интензивно движение през 
изминалата година са: 
• път I-1 и I-6 в отсечката София - Г. Богоров – 28 693 бр.; 
• път  I-6 Бургас - кв. Ветрен – 25 641 бр.; 
• АМ „Хемус“ в отсечката летище Варна- гр. Варна – 23 931 бр.; 
• път II-64 в отсечката Пловдив - АМ „Тракия“ – 23 285 бр.; 
• път II-86 в отсечката Пловдив-Асеновград – 22 956 бр.; 
• АМ „Струма“ в отсечката Перник-Долна Диканя -22 029 бр. 
Най-слабо натовареният републикански път през отиващата си година е II-52 Никопол – Свищов, в област Плевен. 
Преброителният пункт при с. Любеново е отчел едва 286 бр. моторни превозни средства на денонощие. 
Традиционно, републиканските пътища са най-натоварени през летните месеци юли и август – от и за Черноморието. Най-
слаб е трафикът през зимните месеци януари и февруари, когато метеорологичните условия не са благоприятни. В този 
период се наблюдава засилен трафик само от и за зимните курорти. 
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Manager.bg 
 
√ Под мотото "Море от възможности" България оглави Организацията за черноморско икономическо сътрудничество 
Страната ни е новият ротационен председател на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) за 
първите шест месеца на 2019 г. Ротационното председателство на ЧИС, която е най-представителната и институционално 
развита организация в Черноморския регион, е обвързано с редица отговорности от българска страна, съобщиха от 
Министерство на външните работи. 
Под мотото "Море от възможности" Българското председателство ще работи за развитието на ЧИС като проектно-
ориентирана организация. Акцент ще бъде поставен върху сътрудничеството в областите на културата, транспорта и 
опазването на околната среда. 
Председателството ни ще работи също за задълбочаване на бизнес контактите между страните от региона, но и за по-
нататъшното засилване на синхрона в работата на ЧИС и неговите специализирани органи. Те включват Парламентарната 
асамблея на ЧИС (ПАЧИС), Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), Международния център за черноморски 
изследвания (МЦЧИ) и Съвета на бизнес средите. 
Друг приоритет на председателството ни е да се продължат процесите за реформиране и адаптиране на организацията 
към съвременните предизвикателства. България ще работи и за насърчаване на пълноценното взаимодействие между  
Европейския съюз и ЧИС. 
Цел на българското председателство е залегналите в календара за първата половина на 2019 г. прояви да допринесат за 
успешното изпълнение на Икономическия дневен ред на ЧИС. 
Успешното провеждане на председателството, което ще бъде четвърто за страната ни, ще допринесе за активизиране на 
регионалната външна политика на България. Това е в съзвучие с един от националните ни външнополитически приоритети 
- развиване на активни отношения с държавите от широкия Черноморски регион, посочват от МВнР. 
ЧИС е създадена през 1992 г., като България е сред 11-те учредителки. Днес в Организацията, освен нас, членуват и 
Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. 
 
√ Пазарите очакват по-голяма яснота от Фед през 2019 г. 
След една нелека година начело на Федералния резерв на САЩ, Джероум Пауел започва 2019 година под натиска на 
пазарите, които очакват по-голяма яснота в комуникацията на американската централна банка, информира Ройтерс. 
Президентът на Фед ту обезпокояваше, ту успокояваше пазарите през година, белязана от усилване на колебанията на 
котировките и големи спадове при всички видове активи, без да забравяме непрестанните нападки на президента Доналд 
Тръмп - отявлен противник на извършваното от регулатора затягане на паричната политика. 
Пауел, който преди да оглави централната банка беше адвокат, а после - инвестиционен банкер, изненада наблюдателите 
с по-различен стил от този на предшествениците си, които от десетки години бяха все икономисти по образование. 
Някои го упрекват, че е подхранил силните колебания на пазарите поради липсата на прецизни изказвания, а неотдавна 
се подразниха от неговото сравнение, че положението в УФР е като да прекосяваш тъмна стая. 
Според главния икономист на Northern Trust Карл Таненбаум "проблемът е, че Фед не може да стои на тъмно. То трябва 
да направи усилие, за да хвърли малко светлина върху ситуацията". 
Стилът на Пауел се прояви за пореден път на пресконференцията му на 19 декември, когато той произнесе четири път 
думата "несигурности" веднага след като Фед обяви четвъртото за годината повишаване на лихвите си и преразгледа към 
леко намаление очакваните повишения през 2019 година именно заради тези несигурности. 
Тогава пазарите бяха дестабилизирани поради факта, че ръководителят на Фед заявява едновременно, че рисковете 
нарастват, и че повишаването на лихвите трябва да продължи. 
Всички ръководители на Фед са предизвиквали сътресения на пазарите: Бен Бърнанке докара спад на световните 
котировки като намекна през 2013 година, че Фед ще намали изкупуването на облигации, също както и Алън Грийнспън, 
който безуспешно се опита да озапти пазарите, определяйки пазарната капитализация на активите като "ирационално 
прекомерно изобилие" на фондовите борси. 
Нито един президент на Фед обаче не е бил подлаган на такъв натиск от Белия дом, където президентът без задръжки сам 
дестабилизира пазарите чрез изявленията си. 
В този контекст Джероум Пауел обяви, че ще промени начина на комуникация на Фед, като от януари тази година ще дава 
пресконференция след всяко заседание по паричната политика - или общо осем пъти за 2019 година, вместо четири през 
2018-а. 
 
Club Z 
 
√ Българи, румънци, унгарци, поляци и литовци блокират Брюксел 
150 камиона ще протестират срещу плана "Макрон" в деня на гласуването му 
340 български шофьори, както и техни колеги от Румъния, Унгария, Полша и Литва ще протестират в Брюксел на 10 януари 
срещу т.нар. пакет "Макрон". Това съобщи Нова ТВ. Очаква се околло 150 камиона да блокират столицата на Белгия в деня, 
в който пакетът ще бъде гласуван от транспортната комисия на Европейския парламент в Брюксел. 
"Организираме протеста тогава, защото сме сигурни,че голяма част от евродепутатите от други държави въобще не са 
запознати какво  ще гласуват. Искаме да ги запознаем какви ще бъдат последствията за Източна Европа". 
Това каза изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров. Според 
него най-големият проблем в предвидения пакет е връщането на водачите и камионите в страната на регистрация. 
"Няма никакъв социален ефект това за водача", убеден е Димитров. 
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Според него, ако пакетът бъде одобрен, голяма част от българските превозвачи ще се пререгистрират в други страни от ЕС. 
Димитров е шофьор на тежкотоварен автомобил от 10 години. Според него по-високите командировки и преспиването в 
хотел не са по-добри условия. 
"Да отида на хотел - трябва да знам език, да оставя камиона на неохраняем паркинг, което застрахователят не го поема.  
Командировката къде ми отива, ако ми откраднат стоката", попита той. 
Пакетът "Макрон" предвижда седмичната почивка на водачите да бъде извън шофьорската кабина, а шофьорите трябва 
да се връщат в страната, където са базирани фирмите им, най-малко веднъж на 4 седмици, освен в някои особени случаи. 
Превозвачите ще трябва да правят и минимум пет дни пауза между две серии каботажни превози в друга страна. Така ще 
се избегне възможността тази практика в чужбина да стане почти постоянна. 
 
√ Азербайджан се интересува от газовия "хъб" на Борисов 
"Внимателно проучваме концепцията за балкански газоразпределителен център, разработена съвместно от 
българското правителство и Европейската комисия", съобщава компанията СОКАР.  
Азербайджанската компания СОКАР (SOCAR) започва внимателно проучване за евентуалното си участие на 
газоразпределителния пазар в България, съобщава информационният портал Тренд.аз, цитиран от БТА. Той се позовава 
на ръководителя на СОКАР Балкан Мурад Гейдаров. 
"Внимателно проучваме концепцията за балкански газоразпределителен център, разработена съвместно от българското 
правителство и Европейската комисия. Освен това след изявление на българския премиер нашата компания започна да 
проучва техническите и търговски предпоставки за възможно наше присъствие на газоразпределителния пазар в България. 
В момента пристъпваме към подробни технико-икономически проучвания, които планираме да приключим до края на 
второто тримесечие на 2019 година", изтъкна Гейдаров. 
Що се отнася до участието на СОКАР Балкан в разширяването на газохранилището в Чирен, той отбеляза, че компанията е 
участвала в конкурс за провеждане на 3Де (3D) сеизмични изследвания в газохранилището. 
"Търгът приключи. Според неговите резултати СОКАР Балкан е заела второ място и е прекратила участието си в проекта", 
заяви Гейдаров. 
България още през 2015 година представи на Азербайджан пакет от проекти за енергийно сътрудничество, припомня 
Тренд. България се надява да получи азербайджански газ по интерконектора Гърция-България, който ще бъде включен 
към Трансадриатическия газопровод (ТАР). Първоначалната мощност на интерконекторната връзка ще бъде 3 милиарда 
куб. метра газ. 
 
√ Нови правила срещу избягването на данъци в ЕС 
Разпоредбите влязоха в сила от 1 януари  
За да се бори с избягването на данъци в Европейския съюз, Европейската комисия прие три нови правила, които влизат в 
сила за страните членки от 1 януари, предаде Франс прес, цитирана от БТА.   
От 1-ви се въвеждат инструменти, позволяващи да се намали укриването на данъци чрез трансфер на печалбата извън 
границите на ЕС. 
По силата на тези разпоредби "всички страни членки занапред ще облагат печалбите, прехвърляни към страни с ниски 
данъци, където съответното компания не извършва действителна икономическа дейност". 
Това правило ще позволи да се избегне прехвърлянето на всички печалби към филиал, базиран в страна с много по-ниски 
данъчни ставки и по този начин да се плащат много малко данъци в страните с по-висок корпоративен данък. Тази практика 
се прилага в рамките на самия ЕС от компании като Starbucks, Airbnb и големите технологични гиганти като Google, Amazon, 
Facebook и Alibaba. 
"За да се попречи на компаниите да прекаляват с плащанията на лихви с цел намаляване до минимум на данъците си, 
страните членки ще ограничат нетните разходи за лихви, които компанията може да отчисли от облагаемия си приход, - 
съобщи ЕК в комюнике. - Страните членки ще бъдат в състояние да се борят с механизмите за избягване на данъци в 
случаите, при които други наредби против злоупотребите не могат да бъдат прилагани". 
Европейският комисар по икономическите и валутните въпроси Пиер Московиси определи тези мерки като "много важен 
етап в нашата борба срещу онези, които се опитват да се възползват от пропуски в данъчните системи на страните членки, 
за да заобиколят плащането на данъци за милиарди евро". 
Комисията ще се заеме с данъчния дъмпинг в ЕС през 2020 година. 
 
√ Свръхдобив и страх от икономически спад натискат цените на петрола надолу 
"Брент" падна към $53 в сряда, Русия - с редордно постсъветско производство 
Цената на петрола падна до $53 за барел в сряда под натиска на увеличаващия се добив от най-големите членки и нечленки 
на ОПЕК  и заради безпокойства за икономически спад, който би могъл да отслаби търсенето, предаде Ройтерс. 
Руският добив е стигнал постсъветски рекорд през 2018, показаха числата в сряда. Други данни, че американският добив е 
бил рекорден през октомври и че Ирак е засилил износа си. 
 Котираният в Лондон Брент падна с 33 цента до $53,47 за барел в  14,14 часа българско време. По-късно той слезе под 
$53. На 26 декември той удари $49.93 за барел, най-ниското ниво от юли 2017 година. Американският Брент слезе с 40 
цента на $45,01. 
По-късно в сряда цените на петрола се повишиха с 3 процента, следвайки американските фондови пазари, които също 
успяха да компенсират част от по-ранните си загуби, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 
Дилърите обаче посочиха, че притеснения за увеличението на добива на петрол и отслабването на световните 
икономически тенденции вероятно ще ограничат растежа на цената на черното злато. 
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Фючърсите на лондонския сорт Брент от Северно море с доставка през февруари поскъпнаха с $1,69 или 3,2 процента до 
$55,46 за барел, след като по-рано поевтиняха до $52,51. 
Котировките на американския лек суров петрол с доставка през февруари се повишиха с $1,37 или с 3 процента до $46,78 
за барел, след като потънаха до $44,35.  
Американският фондов пазар покри част от загубите си в предобедната търговия, подкрепяйки цената на петрола. 
Петролните фючърси напоследък вървят ръка за ръка с Уолстрийт, отбелязва агенцията. 
Цените на петрола паднаха за първи път през 2018 година от 2015 година, след като купувачи напуснаха пазара през 
четвъртото тримесечие, заради безпокойства от свръхпредлагане и забавяне на икономическия растеж. 
Растящото шистов добив помогна на САЩ да станат най-големият производител на петрол в света, изпреварващ Саудитска 
Арабия и Русия. Производството на петрол близо до или на рекордни нива и в трите страни. 
Добивът на петрол в Русия е нараснал с 1,6 на сто през 2018 година до 555,837 милиона тона, сочат данни на Централното 
диспечерско управление на горивно-енергийния комплекс, цитирани от ТАСС и БТА. 
През декември добивът е нараснал с 4,5 на сто до 48,4 милиона тона. 
За отчетния период износът на петрол от Русия се е увеличил с 0,3 на сто до 257,67 милиона тона. През декември 
показателят е нараснал с 11,3 на сто до 22,9 милиона тона. 
Американският президент Доналд Тръмп приветства падащите цени. 
“Мислите, ли че е просто късмет, че цените на бензина са толкова ниски и падат? Ниските цени на бензина са като още 
едно понижаване на данъците!”, написа той в Туитър. 
През декември индексите показаха забавяща се производствена дейност в Азия, главният регион, от който зависи 
търсенето на петрол, припомня Ройтерс. 
Признаците на свръхпроизводство илюстрират предизвикателството за ОПЕК и Русия, които се опитват да стабилизират 
цените, като намалят дневния добив с общо 1,2 милиона барела на ден. 
Енергийният министър на Обединените арабски емирства, които членуват в ОПЕК, каза във вторник, че очаква равновесие 
на пазара през първото тримесечие на новата година. 


