Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Премиерът ще се срещне с представители на Националното сдружение на общините
Решението на премиера Бойко Борисов столичани да карат без винетки по Северната тангента на София, предизвика бурни
реакции в страната.
Заради тях министър-председателят се среща днес с представители на Националното сдружение на общините. Очаква се
там да обсъдят създаването на механизъм за освобождаване от винетни такси на определени участъци от пътната мрежа
и поемането на конкретни ангажименти от страна на общините за поддържане на пътищата на тяхна територия.
√ Превозвачи ще разговарят с евродепутати преди очаквания протест в Брюксел
Спешна среща на браншовите организации на превозвачите у нас с представители на държавната администрация и
евродепутати. Поводът - организираният от тях международен протест в Брюксел във връзка с пакета „Мобилност".
На 10 януари родните превозвачи ще изкажат недоволството си в центъра на белгийската столица. Те настояват Комисията
по транспорт и Европейският парламент да се вслушат в гласа им и да приемат предложените три поправки в пакета,
отнасящи се до нощните почивки на шофьорите, регламента за техните командировки и задължението им да се връщат в
България на всеки 4 седмици.
Превозвачите разчитат на подкрепа от страна на държавата и се надяват да успеят да съберат блокиращо мнозинство в
европарламента заедно с други 12 държави от Източна и Югоизточна Европа.
√ ЕК пожела успех на Пловдив и Матера - европейските столици на културата за 2019
От 1 януари 2019 г. в продължение на една година Пловдив (България) и Матера (Италия) ще носят званието „Европейска
столица на културата“, съобщиха от Европейската комисия.
Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви:
„Програмите за Пловдив и Матера показват как тези градове виждат своето бъдеще и бъдещето на Европа, като
същевременно честват своето изключително многовековно наследство.
Инициативата „Европейска столица на културата“ обединява хората и акцентира върху ролята на културата за
изграждането на европейска идентичност. Двата града ще помогнат да се осигури дългосрочно въздействие на
миналогодишната успешна инициатива „Европейска година на културното наследство“ , която показа как културата може
да преобрази нашите градове и региони. Желая на Пловдив и Матера много успех през следващата година.“
Пловдив е първият български град, който е избран за „Европейска столица на културата“. С пълна програма под надслов
„Заедно“ 2019 година ще донесе нови възможности за региона и международна видимост за града. Над 300 проекта бяха
организирани в Пловдив, в южния централен регион на България, както и във Варна, София и Велико Търново,
включително фестивали и проекти на местно равнище около теми, свързани с характерните особености на Пловдив,
неговата история, културно наследство, както и с предизвикателствата, пред които е изправен градът.
Посетителите на града ще могат да избират измежду множество събития - от различни изложби, чрез които могат да се
запознаят с кирилицата, до съвместни театрални продукции с други страни от Западните Балкани и ромските и турските
общности.
Тържествата по откриването ще се проведат от 11 до 13 януари и ще включват редица събития на открито и на закрито - в
това число музикално и танцово представление и светлинно шоу вечерта на 12 януари. Комисарят по въпросите на
цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел ще присъства на официалната церемония на 12 януари.
Програмата за Матера беше организирана под надслов „Отворено бъдеще“, като в центъра ѝ ще бъдат социалното и
културното приобщаване и съвместните иновации. По-важните събития включват „Ars Excavandi“ - съвременен поглед
върху историята и културата на подземната архитектура, „Ренесансът: нов прочит“ — пътешествие през артистичното
минало на Базиликата и Апулия, и „Поезия на числата“ — изложба, посветена на централната роля на математика в
работата на хората на изкуството през вековете.
Също така Матера ще организира първото открито представление на операта „Селска чест“ в сътрудничество с театър „
Сан Карло“, както и 27 проекта, разработени с местните творчески общности и с партньори от Европа. Тържествата по
откриването ще се проведат на 19 и 20 януари и ще включват участие на 2 000 музиканти от всички села в региона на
Базиликата и много други части на Европа. Комисар Наврачич ще присъства на официалната церемония на 19 януари.
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Инициативата „Европейска столица на културата“ е поставена през 1985 г Мелина Меркури — тогавашния гръцки министър
на културата. Междувременно тя се превърна в една от най-ярките културни инициативи в Европа. Градовете се подбират
въз основа на културна програма, която трябва да има силен европейски аспект, да стимулира участието и активната
ангажираност на жителите на въпросния град и да допринася за дългосрочното развитие на града и на съответния регион.
Званието „Европейска столица на културата“ представлява и отлична възможност за градовете да променят своя имидж,
да бъдат забелязани на световната карта, да привлекат повече туристи и да преосмислят своето развитие през призмата
на културата. Това звание има дългосрочно въздействие не само в културно, но и в социално и икономическо отношение
както за града, така и за региона, в който се намира той.
През 2018 г. Валета в Малта и Леуварден в Нидерландия бяха Европейски столици на културата. След Пловдив и Матера
през 2019 г. следващите „Европейска столица на културата“ ще бъдат Риека (Хърватия) и Голуей (Ирландия) през 2020 г.,
Тимишоара (Румъния), Елевсина (Гърция) и Нови Сад (Сърбия, страна кандидатка) през 2021 г., Еш (Люксембург) и Каунас
(Литва) през 2022 г. и Веспрем в Унгария (препоръчан) през 2023 г.
√ Опит за финансиране на американското правителство
Два законопроекта бяха одобрени в новата Камара на представителите на Съединените щати, доминирана от
демократите.
Те обаче не предвиждат пари за изграждане на стена по границата с Мексико, както иска президентът Доналд Тръмп, и на
практика няма шанс да бъдат приети в Сената, който е контролиран от републиканците.
Първият законопроект предвижда временно финансиране на министерството на вътрешната сигурност до 8 февруари.
Вторият осигурява финансиране на редица министерства, включително на земеделието и на вътрешните работи, до 30
септември.
√ Директорът на тол управлението в АПИ: Проблем със системата няма
В студиото на сутрешния блок на БНТ директорът на Националното тол управление в АПИ Антон Антонов заяви, че проблем
със системата за електронни винетки няма, като единственият констатиран проблем по думите му са терминалите за
закупуване. Той призна, че сайтът bgtoll.bg, от който се закупуват електронни винетки, е имал проблеми в началото, но те
са изчистени.
До средата на следващата седмица по граничните пунктове ще бъдат инсталирани 37 терминали за закупуване на
електронни винетки, увери директорът на Националното тол управление в АПИ Антон Антонов. По думите му, с
въвеждането на всяка нова система е нормално да има известни грешки.
Чрез Външно министерство чуждите превозвачи са уведомени как могат да си купят електронна винетка по интернет,
обясни той.
Единственият констатиран от АПИ проблем с електронните винетки е бил с терминалите за закупуване, заяви Антонов. По
думите му, шофьорите, които са купили електронни винетки по няколко пъти за един и същ автомобил, ще бъдат
компенсирани. „Полагаме всички усилия системата да работи“, допълни той.
54 души работят с IT системите. Сайтът bgtoll.bg наистина е имал дребни проблеми, които са изчистени, увери Антон
Антонов.
Не се очаква сериозна загуба от гратисния период, даден до 15 януари, до който липсата на винетка няма да се
санкционира. По малките населени места от понеделник винетки ще разпространяват клоновете на Българските пощи.
Директорът на Националното тол управление каза, че конвертирането по няколко стотин пъти на хартиена винетка в
електронна, засечено от системата, не се дължи на бъг. В момента кол центърът не работи, но ще започне работа от
следващата седмица. До тогава, шофьорите могат да звънят на телефоните на АПИ, увери Антонов.
Терминалите за закупуване на винетки на ГКПП „Дунав мост“ работят нормално, показа експеримент на БНТ.
БНР
√ АПИ спря конвертирането на хартиени винетки в електронни заради измами
До средата на месеца няма да бъдат налагани глоби заради липса на винетка
Заради измами агенция "Пътна инфраструктура" спря конвертирането на хартиени винетки в електронни. Това беше
съобщено на специална пресконференция. До средата на месеца няма да бъдат налагани глоби заради липса на винетка,
стана ясно от думите на директора на Националното тол управление в Пътната агенция Антон Антонов:
„Ще глобяваме най-вероятно от 15-и януари. В момента всичко е готово. Има инсталирани 150 терминала в момента на
бензиностанциите, а от 7-и ще може да си закупувате от всички големи търговски обекти. Изредих ги: "Български пощи",
ОМВ, "Екопетролиум" на гише, с плащане в брой и на граничните контролно-пропускателни пунктове също. Просто бъдете
търпеливи. Изчакайте няколко дена. Системата е нова“, каза Антонов.
На повечето гранични пунктове все още няма терминали за заплащане на пътната такса, каза още Антон Антонов. Само на
„Капитан Андреево“ има терминали за самотаксуване. В момента се поставят четири машини на пунктовете "Дунав мост"
при Русе, а до края на месеца ще има терминали на всички останали гранични пунктове. Все още няма и кол център.
Сега винетки могат да се купят само в офисите на един от мобилните оператори и в областните пътни управления.
Електронни винетки могат да се купят и през уебсайта на тол управлението и през мобилното му приложение.
Според АПИ няма да има наказани за проблемите.
Олег Асенов, който е ръководител на отдел „Информационно обслужване“ в Националното тол управление каза, че до
другата седмица всички езици за издаване на винетки ще бъдат активирани.
Той обясни и защо спира процесът на конвертиране на винетките.
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„За повече от 33% от конвертираните винетки системата за анализ на потенциални измами дава съобщение за тях, че не
са конвертирани добросъвестно. Имаме 168 винетки, конвертирани за един регистрационен номер. Те са валидно
конвертирани! И, второ, имаме 48 месечни винетки, конвертирани за един регистрационен номер. Броят на транзакциите
за конвертиране е повече от 150 пъти по-голям от броя на транзакциите за реално закупуване. Това са реални данни и това
обезсмисля процеса“.
√ Доц. Златогор Минчев: Изключвайте мобилните си телефони, ако водите важни разговори
Вървим към избори и към развит изкуствен интелект. Това означава, че скандали като „Кеймбридж аналитика“ ще бъдат
на ново ниво и няма да можем толкова лесно да ги хванем. Това каза за БНР доцент Златогор Минчев от Института по
информационни и комуникационни технологии при БАН и ръководител на секция „Информационни технологии в
сигурността“ в прогнозата си за развитието на технологиите през 2019 година. Минчев е категоричен, че можем да
очакваме пик във фалшивите новини, сред които ще има и много такива, машинно-генерирани.
„Това е нормално! Има ли политическа кампания, има и пропаганда, има и фалшиви новини. Неслучайно миналата година
приехме един закон, който коментира и темата за фалшивите новини“.
Синтезирането на глас отдавна е факт и чатботовете скоро „ще се качат на друго ниво“, коментира ученият:
„Все повече технологиите на база изкуствен интелект ще бъдат ориентирани около потребителите. Това най-силно сте го
усетили около онлайн промоциите по Нова година. Вече програмата сама ви предлага неща, близки до това, което вие сте
търсили. Това е донякъде полезно. Това, съчетано с човешкия фактор, в политическия контекст може да генерира
интересни неща, особено в социалните мрежи. Там вече навлиза мултимедията, а live cast вече имам на практика всеки
мобилен телефон... С не много сложни технологии това може да се превърне в един своеобразен пиар не само за добро“.
За предаването "12+3" по "Хоризонт" Минчев коментира, че САЩ имат основание да се притесняват от технологичното
превъзходство на Китай:
„Очевидно Китай е водещият технологичен гигант на Земята, поне за момента. Това, на фона на новината за Apple и срива
вчера на борсите, създава доста притеснителна ситуация от гледна точка на технологиите и водещата роля на Щатите.
Китай са в момента лидер и очакваме първото 5G да излезе точно в модела на Huawei".
Ученият изтъкна, че новите генерации телефони създават проблем с личните данни на потребителите и призова:
„Изключвайте си мобилните телефони, ако водите важни разговори, и ги оставете далеч“.
4G и 5G телефоните все още са твърде нови и потребителите се забавляват с тях, каза Минчев, според когото, за да се появи
адекватна защита, трябва да изминат поне 4-5 години.
„В момента се разработва в световен план един софтуер по темата, който да подскаже, че евентуално този вид източник
на новини може би не е много надежден, но това е само в контекста на новинарските емисии. От гледна точка на
сигурността трябва да приемете, че това, което качвате в глобалните мрежи и в социалните мрежи, вече не е ваше и нямате
лично пространство. Може би електронното банкиране, което е защитено с биометрия, не е толкова лесно достъпно за
голяма част от атаките, но в бъдеще не е ясно блокчейн технологията докъде ще ни пази“.
Блокчейн технологията не засяга само валутите, но и документооборот, изтъкна Минчев, който очаква именно тази
технология да е основа за развитие на много от услугите за потребителите:
„Обаче въвеждането на криптовалутата естествено добавя човешкия фактор като едно неизвестно и съответно, съчетано с
изкуствен интелект, очаквам да виждаме различни динамики на борсата и то не само положителни“.
Експертът прогнозира, че у нас ще се появи претоварване при системата за издаване на електронни винетки и тол таксите,
което по думите му е типично при стартирането на нова система.
Страхът от изкуствения интелект все още е фикция, категоричен е Минчев:
„С появата на квантовите компютри това ще се промени принципно. За момента просто технологията не позволява толкова
добре да се представят всички възможности. Прочутият „Тюрингов тест“ не може да се реализира. Трябва да сме наясно,
че в по-дискретни среди - като шахмата - това е факт и изкуственият интелект превъзхождаща човека, защото се обучава
доста по-бързо от него. В непрекъснатия континиум, в който ние живеем и постоянно се обновява, нещата са малко поразлични, поне за момента“.
√ Силен интерес към газ от Александруполис
Двадесет дружества са изразили необвързващ интерес да резервират общо 12,2 милиарда кубически метра годишно от
капацитета на терминала за втечнен газ край гръцкия град Александруполис.
Посочените количества са близо два пъти повече от капацитета на проекта.
Това сочат резултатите от първата фаза на пазарния тест на бъдещия терминал, който се разработва от гръцката компания
„Газтрейд“ и в който „Булгартрансгаз“ смята да участва с 25 процента.
Бъдещите количества газ ще бъдат насочени към пазарите на Югоизточна Европа и ще доведат до диверсификация на
доставките за региона.
√ ЕК одобри придобиването на Costa Coffee от Coca-Cola
Европейската комисия заяви в четвъртък, че е разрешила продажбата на веригата кафенета Costa Coffee на американския
производител на напитки Coca-Cola Co. от страна на досегашния ѝ собственик - британската хотелиерска и ресторантьорска
компания Whitbread Plc.
"Комисията стигна до заключението, че предложеното придобиване няма да създаде опасения за конкуренцията, тъй като
компаниите (Coca-Cola и Costa Caffe) не продават едни и същи продукти и връзките между техните дейности са
ограничени“, се посочва в изявление на регулаторния орган на ЕК, цитирано от Ройтерс.
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През август 2018-а година Coca-Cola обяви за първи път, че е сключила сделка за закупуване на веригата кафенета Costa
Coffe от нейния притежател - Whitbread PLC за 3,9 млрд. британски лири (около 5,1 млрд. щатски долара) и отбеляза, че
очаква сделката да приключи през първата половина на 2019-а година.
Самото споразумение вече беше одобрено от акционерите на британската компания Whitbread Plc.
Междувременно Coca-Cola Co. съобщи, че е приключила придобиването на марката за кафе Costa Limited от британската
хотелска и ресторантьорска компания Whitbread PLC след полученото от Европейската комисия одобрение на сделката.
От "Кока-Кола" отбелязаха, че кафенетата "Коста", които действат в повече от 30 държави, дават на компанията за
безалкохолни напитки значителен отпечатък върху световния кафеен бизнес. В световен мащаб сегментът на бизнеса с
кафе нараства с 6% годишно.
"Виждаме големи възможности за създаване на стойност чрез комбинацията от възможностите на Costa Coffee и
маркетинговата експертиза и глобален обхват на Coca-Cola. Нашата визия е да използваме силната платформа на Costa, за
да разширим нашето портфолио в категорията на разрастващия се кафеен пазар", заяви Джеймс Куинси, главен
изпълнителен директор на Coca-Cola.
√ Подем на банковото кредитиране в еврозоната през ноември
Банковото кредитиране на фирмите и на домакинствата в еврозоната се ускори през ноември спрямо предходния месец,
което е сигнал за подобряващ се оптимизъм в края на отминалата година, показват последни данни на Европейската
централна банка.
В същото време обаче растежът на паричната маса в еврозоната се забави изненадващо рязко, а това е индикатор, който
често предвещава бъдещата кредитна активност.
През ноември банковите кредити за нефинансовите компании нараснаха на годишна база с 4,0% след техен растеж с 3,9%,
доближавайки се отново към многогодишния връх от 4,2%, достигнат през август (най-силно повишение от май 2009-а
година). Трябва да се има предвид, че икономиката на еврозоната зависи доста силно от възможността за финансиране,
като тези данни на ЕЦБ се считат за добър индикатор за икономическото здраве и за бъдещи бизнес инвестиции.
Растежът на банковите заеми за домакинствата пък се подобри през ноември до 3,3% от 3,2% месец по-рано, отбелязвайки
най-солидно повишение от началото на 2009-а година.
Агресивна политика на "евтини пари" на ЕЦБ посредство програмата за покупки на еврооблигации за общо 2,6 трлн. евро
се отрази позитивно на банковото кредитиране на бизнеса и на крайните потребители, въпреки че темпото на растеж на
отпусканите заеми е все още доста под нивата от преди световната финансова и икономическа криза. Така например през
2007-а и през първата половина на 2008-а година кредитите на банките за бизнеса нарастваха с над 12% на годишна база.
На последното си за 2018-а година заседание обаче ЕЦБ сложи край на програмата за "количествени улеснения", което
може да се отрази негативно на данните за банковото кредитиране в началото на новата година.
Според оповестените в четвъртък данни на ЕЦБ паричната маса (индексът М3) в еврозоната нарасна през ноември с 3,7%
след повишение с 3,9% през октомври и осреднени очаквания за растеж с 3,8 на сто, а на тримесечна осреднена база
растежът на индикатор М3 се забави до 3,7% от 3,8 през трите месеца до края на октомври. По този начин растежът на
паричната маса остава за десети пореден месец под важното целево ниво на ЕЦБ за повишение с 4,5%, отговарящо на
мандата на централната банка за ценова стабилност в рамките на еврозоната.
Трябва да се има предвид, че паричният анализ на ЕЦБ е един от двата т.нар. "стълба" при определяне на бъдещата
парична и лихвена политика, като другият съществен икономически анализ е свързан с оценката на централната банка по
отношение на инфлационните рискове. Данните за кредитирането се следят внимателно и с оглед на факта, че
икономиката на еврозоната е силно зависима от отпусканите от банките заеми.
Investor.bg
√ Каракачанов: Цената на изтребителите трябва да бъде намалена
Следва да получим ясен отговор на въпросите, на които САЩ не са отговорили, каза министърът на отбраната
Министърът на отбраната Красимир Каракачанов иска с преговори да се постигне намаляване на цената на изтребителите.
„Това, което трябва до се случи на 9 януари, е да мине докладът, който съм пратил в Министерски съвет, да бъде разгледан
и ако правителството подкрепи констатациите, Народното събрание да даде мандат на правителството да преговаря.
Лично аз смятам, че цената на изтребителите трябва да бъде намалена и въпросите, на които САЩ не са отговорили с
аргумента, че са класифицирана информация, следва да получим ясен отговор на тези въпроси", посочи министърът на
отбраната Красимир Каракачанов, цитиран от bTV.
Тогава според него следва да се направи предложение, ако офертата отговаря на нашите интереси, да има предложение
за подписване на договор и ратификацията му в Народното събрание.
Каракачанов предлага след получен от НС мандат за преговори те да се водят от четирима министри - на отбраната, на
финансите, на икономиката и външния министър. На този етап предложението му е да се започнат преговори със САЩ.
Според вицепремиера, ако не се отговори на условията, имаме право да преговаряме след това и със следващата държава,
чиято оферта важи 12 месеца.
На въпроса дали не е проблем да се пипа фиксираната цена за самолетите в проекта за инвестиционен разход, защото
тогава и други компании, които предлагат самолети, например „Юрофайтър” и „Рафал”, биха могли да влязат във
финансовата рамка, Каракачанов обяви, че под пипане разбира цената да се свали надолу.
„На много от въпросите с техническите параметри не са подадени отговори, с аргумента, че решението се взима от
конгреса на САЩ и поради факта, че информация се подава след започване на преговори”, така министърът аргументира
предложението да се започнат преговори за превъоръжаване с F-16 от САЩ.
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Поне 5-6 важни въпроси са без отговор до момента, каза Каракачанов.
Дали парламентът ще подкрепи предложението му, ще стане ясно след края на депутатската ваканция.
Министърът очаква да има консенсус по въпроса за самолетите и да се вземе най-добрия избор за бойната авиация, като
става дума не само за мисията по така наречения Air Policing (охрана на въздушните граници на НАТО), но и за най-лошия
вариант - бойни действия.
√ България – водеща по хоспитализации и на опашката по дни болничен престой в ЕС
Средният престой на пациент в болница у нас е 5,3 дни според данни на Евростат
Въпреки че броят хоспитализации в България е много висок, страната ни е на предпоследно място сред държавите от
Европейския съюз по брой дни болничен престой. Това показват данни на Евростат за 2016 г., публикувани днес.
В България средният престой на пациент в болница е 5,3 дни, показва европейската статистика. Между 5 и 10 дни е
средният престой на пациент в болница в Европейския съюз през 2016 г.

Две държави са с най-висок среден болничен престой - Чехия, където пациентите лежат в болница средно 9,6 дни, и
Хърватия, където хоспитализацията продължава средно 9,3 дни.
С най-дълъг болничен престой са също Франция (9,1), Германия (9,0) и Люксембург (8,9).
С най-кратък престой в болница освен България е и Холандия, където престоят в клиника (изключени са лечебните
заведения за продължително лечение и долекуване) продължава средно 4,5 дни.
Сред съседните ни държави с най-краткотраен болничен престой е Турция, където той е средно 4,2 дни. В Сърбия и в Черна
гора болничният престой е съответно 9,5 и 8,9 дни, отчита европейската статистическа служба.
По данни на Националната здравноосигурителна каса годишно у нас има по 3 милиона хоспитализации, като и броят на
рехоспитализациите е много висок.
Ненужните хоспитализации в лечебните заведения у нас от години източват бюджета на здравния фонд, но и досега няма
ефективни мерки за контрол.
Капитал
√ БНБ е наложила глоби на четири небанкови кредитни институции
Сумите варират от 5 до 20 хил. лв., като най-същественото нарушение, е банкова дейност без лиценз, извършена от
"Българска парична група"
Българска народна банка (БНБ) е наложила санкции на четири небанкови кредитни институции. Наказателните
постановления са влезли в сила и са оповестени на сайта на централната банка през ноември и декември. Сумите варират
от 5 до 20 хил. лв., като това са първите съобщения за подобни глоби за дружества без банков лиценз. Те идват, след като
през август БНБ наложи въобще първата си санкция за административно нарушение в последните години от 2014 г. насам,
откогато регулаторът е длъжен да обявява влезлите в сила наказания в специално обособена секция на сайта си. Става
въпрос за 200 хил. лв. глоба за ПИБ за отпуснат кредит на един от акционерите й Ивайло Мутафчиев, обезпечен със залог
на акции на самата банка.
Банкиране без лиценз
Най-същественото нарушение е на "Българска парична група" за извършване на банкова дейност без издаден лиценз от
БНБ, което е санкционирано с 15 хил. лв. Дружеството е собственост на Ивелин Михайлов (54%) и Димитър Атанасов (46%),
от които последният е бил изпълнителен директор до 2017 г., когато напуска и постът е зает от първия. От съдебните дела
между "Българска парична група", което не фигурира в регистъра на финансовите институции, и регулатора става ясно, че

5

БНБ е преценила, че то е извършвало публично привличане на влогове, които са били оформени като договори за
съвместна дейност.
БНБ е започнала проверка след получен сигнал от Варненската окръжна прокуратура през 2016 г. При нея, базирайки се
на годишни финансови отчети (ГФО) и изискана информация от "Българска парична група", централната банка установила,
че от създаването му през 2008 г. до края на 2016 г. дружеството се занимава не само с предоставяне на парични средства
на физически и юридически лица, но и с привличане на парични средства от физически и юридически лица.
През периода 2008 - 2011 г. дружеството финансира дейността си по предоставяне на заеми на физически и юридически
лица предимно чрез кредитна линия, получена от Пощенска банка. Към 31.12.2008 г. кредитната линия била в размер на
108 900 лв., а привлечените парични средства от физически лица били в размер на 40 хил. лева, получени от сключени
договори за съвместна дейност (скрит съдружник). Такива договори били сключени с 2 физически лица. През 2009 - 2011
г. размерът на кредитната линия запазвал абсолютния си размер, а останалата част варирала, като дружеството сключвало
"Договор за съвместна дейност (скрит съдружник)" с физически лица и съответно "Договор за поръчка" с юридически лица.
Като сумите и бройките лица остават сравнително ограничени.
След това между 2012 и 2016 г. обаче те се увеличават и се достига до привлечени средства от над 90 лица, а общата сума
на отпуснатите кредити надхвърля 5 млн. лв. Според отчета на дружеството за 2017 г. активите му остават малко над 5 млн.
лв., като компанията има едва 17 хил. лв. приходи.
"От публикуваните в Търговския регистър ГФО за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 г. е видно че, дружеството няма приходи от
размяна на стоки и услуги, като в същото време във всеки сключен договор за паричен заем, договор за заем и договор за
финансово подпомагане е договорено "възнаграждение за заема". Пак от ГФО е видно, че договорените лихвени проценти
по предоставените суми представляват единствените активи на дружеството", се казва в решението на Варненския
районен съд от 1 юни 2018 г. От него става ясно още, че първоначално БНБ е наложила максималната санкция по закон 20 хил. лв., тъй като нарушението е извършвано в продължителен период от над 5 години, но съдът я е намалил на 15 хил.
лв., тъй като "липсват доказателства дружеството да е допускало и други нарушения на ЗКИ, за които да са му били
налагани санкции".
В защита си "Българска парична група" е претендирало, че става въпрос за маловажен случай, тъй като от него не са
настъпили и не биха могли да настъпят значителни вредни последици както за вложителите, така и за сигурността на
банковата система, но съдът не е приел тази аргументация за релевантна.
Максимумът по закон
Най-голямата санкция е за "Кредит инкасо инвестмънтс БГ" - 20 хил. лв., което е и максимумът, предвиден в Закона за
кредитните институции за първо нарушение. Дружеството е дъщерно на полското Kredyt Inkaso - лидер на пазара на услуги
по управление на вземания в Полша. За 2017 г. то отчита 14 млн. лв. активи, 5.8 млн. лв. приходи и 3.1 млн. лв. печалба. По
данни от "Апис" в него работят 67 души.
Санкцията е по чл. 3а, който предвижда че кредитирането по занятие може да се извършва само след регистрация, както
и изискванията за нея. "Кредит инкасо инвестмънтс БГ" е вписано в регистъра на БНБ на 20 ноември 2017 г. с дейност
"Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)". Така че нарушението,
констатирано от БНБ, може да е или за дейност от преди това или за такава извън обхвата на заявеното.
По-малките санкции
Другите две глоби на БНБ са за по-маловажни нарушения. Бургаското "Кредит експресс", което се притежава и управлява
от Галя Иванова, е санкционирано с 9 хил. лв. за нарушения по отношение на вътрешните си правила, структура, процедури
и механизми и контрол. Дружеството е отписано от регистъра на финансовите институции през април 2017 г., така че
вероятно санкцията е стара и също е минала през обжалване. За 2017 г. дружеството има 1 млн. лв. активи и едва 21 хил.
лв. приходи.
"Кредит Асист" е глобено с 5 хил. лв. за непредадени в срок тримесечни или годишни отчети, както и за пропуски при
процедурите за организация и управление по видове дейност. Дружеството е с мажоритарен собственик "Честърфийлд
финанс", което се притежава от адвокат Стоян Чаталбашев. Той преди десет години е бил независим член на надзорния
съвет на застрахователя "Лев инс". Миноритарен дял има управителят Калина Манойлова-Тонева.
Business.dir.bg
√ Фискалният ни резерв се стопи със 7.4% за година
Държавният дълг на България в края на октомври 2018 година е 23.9 милиарда лева или 22.1% от БВП
Фискалният резерв в края на октомври 2018 година възлезе на 11.1млрд. лв. (10.3% от прогнозния БВП), в т.ч. 10.8млрд.
лв. средства по депозити и 0.3 млрд.лв. - вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други, показват
данните на Министерството на финансите.
Спрямо същия период на миналата година, резервът се понижи със 7.4%. В края на октомври държавният дълг (вкл.
Държавно-гарантирания) възлезе на 23.9 млрд. лв. (22.1% от прогнозния БВП, при 25.3% от БВП година по-рано).
Вътрешният дълг намаля до 5% от прогнозния БВП, при 6.5% за десетте месеца на предходната година. Съотношението на
външния дълг към БВП се понижи до 15.4% от 16.8% през октомври 2017 г. Размерът на държавногарантирания дълг бе
1.7% от прогнозния БВП, при 2% от БВП година по-рано.
Международните валутни резерви възлязоха на 24.2 млрд. евро в края на ноември, отчитайки минимално нарастване от
0.1% спрямо предходния месец. Положителен принос имаха парите в обръщение (с месечно нарастване от 0.8%),
депозитът на правителството (1.7%) и сметките на други депозанти (0.3%). Банковите резерви продължиха да намаляват,
но с по-нисък темп, като се свиха с 2%, при спад от 5.2% през октомври.
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Дарик
√ Данъчната кампания на НАП започва на 10 януари
Физическите лица могат да подават годишната си декларация за облагане на доходите за 2018 г. от 10 януари, съобщава
Националната агенция по приходите (НАП). Декларацията може да се подава чрез електронната услуга и на хартиен
носител в офисите на НАП.
Подаването на декларации за облагане с корпоративни данъци за 2018 г. чрез електронната услуга на НАП също ще
започне на 10 януари.
До 10 януари физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, с
няколко изключения.
По електронен път няма да може да се подава заявление за регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС. Тези документи
ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация. Няма да е достъпна и електронната услуга за
потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).
Bloomberg TV
√ БВП на България нарасна с 2,7% през третото тримесечие на 2018 г.
Растежът на оборота на промишлените предприятия се ускори до 9% през октомври
През третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт на страната нарасна с 2,7% на годишна база по сезонно
неизгладени данни. Растежът бе движен от повишение на вътрешното търсене, докато приносът на нетния износ бе
отрицателен. Това става ясно от месечния обзор на Министерство на финансите.
Растежът на оборота на промишлените предприятия се ускори до 9% през октомври спрямо същия месец на предходната
година, при годишно нарастване от 4% през септември, показват още данните. Благоприятното развитие обхвана поголямата част от отраслите в промишлеността. Както продажбите за вътрешния, така и за външния пазар отчетоха повисоко нарастване, съответно от 10,7% и 7,3%. Сред отраслите, които имаха най-голям принос за растежа на оборота за
вътрешния пазар, бяха производство на основни метали, производство на хранителни продукти и производство на
химически продукти.
Същевременно, растежът на оборота за външния пазар беше движен основно от нарастването на производството на
химически продукти.
Броят на заетите се понижи с 0,9% през третото тримесечие, воден от динамиката в селското стопанство, докaто заетостта
в индустрията и услугите продължи да нараства, отчитат още от МФ. Реалният растеж на производителността се ускори до
3,7%, а нарастването на номиналните разходи за труд на единица продукт се забави до 1,4% на годишна база. През
ноември регистрираната безработица се повиши минимално до 6%.
√ 2018 беше поредната успешна година за земеделския сектор у нас
Доц. Божидар Иванов, ръководител на Център за икономически анализи на селското стопанство (САРА), В развитие,
03.01.2019
2018 беше една от добрите години за земеделския сектор у нас. Ръстовете в сектора не са големи, но положителната
тенденция за него, започнала през предишните няколко години, се запазва. Това каза доц. Божидар Иванов, ръководител
на Център за икономически анализи на селското стопанство (САРА), в предаването „В развитие“ с водещ Вероника
Денизова.
Иванов коментира възможните предизвикателства за сектора през 2019 г. Той отбеляза, че циклите в него се различават
от икономическите.
„Природните условия са от най-голямо значение за земеделието. Има очаквания за спад на търсенето и предлагането на
пазара през следващата година, но като цяло не се очакват драматични изменения“.
Гостът отбеляза, че световния икономически растеж няма как да не засегне и земеделието.
„Земеделието произвежда храна и стоки за потребителите все пак. Ако нещата в световната икономика се влошат, появи
се рецесия, то може да очакваме криза и в сектора“.
Значението на търговските спорове между САЩ и Китай Иванов определи по-скоро като маргинално. Той добави, че на тях
се гледа като на временни конфликти, които скоро ще намерят решението си. В случая Европейският съюз е печеливш, тъй
като изнася продукти на китайския пазар, добави експертът.
FrogNews
√ Н. Василев: Администрацията става все по-голяма при намаляващо население
Бившият министър на държавната администрация Николай Василев е категоричен, че административна реформа у нас
просто няма:
"Не знам някой да е твърдял, че има. Просто си няма. Според мен в последните 10 години почти никаква реформа няма в
страната. Горе-долу нещата си карат на самотек. Ако намерите публикации от последните 10 години, ще се окаже, че
периодично, може би всяка година, някой казва нещо за съкращения, след което то така умира в пространството и
следващия път, като го каже пак, администрацията е станала малко по-голяма от предния път. Моето усещане на
гражданин е, че тя става по-голяма постоянно при намаляващо население".
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Най-добрият начин за реформа в администрацията, според Василев, е като увеличенията на заплатите се осъществяват
паралелно с намаленията на числеността. Той припомни, че държавната администрация е била намалена със 17 000 души,
когато той е оглавявал ресорното ведомство между 2005 и 2009 г., но след това числеността ѝ постоянно расте:
"Тогава периодът също беше много благоприятен за икономиката, както и сега частният сектор ги взе с най-голямо
удоволствие. Тук предимно говорим за висшисти и предимно в София - това не са хора, които остават безработни, напротив
- това са хора, които много успешно ще получат още по-високи доходи и успехи в частния сектор".
В. Банкеръ
√ КАТ вече може да спира от движение коли, замърсяващи въздуха
Служителите на Пътна полиция вече могат да спират от движение коли, ако има явно нарушаване на чистотата на
атмосферния въздух. Това става възможно, тъй като на 3 януари в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Закона
за чистотата на атмосферния въздух.
За целта пунктовете на КАТ ще се оборудват със специални устройства - газанализатори. Те ще проверят автомобилите при
първа регистрация.
Засега обаче няма информация колко са мобилните устройства в патрулите на Пътна полиция, които трябва да следят за
коли-замърсители по улиците.
Санкции са предвидени и за търговците, които продават некачествени твърди горива за отопление. Глобите могат да
достигнат 10 000 лв., а в някои случаи и до 50 000 лева.
Продавачите са задължени да търсят начини да проверяват дали твърдите горива отговарят на определените с наредбата
екологични норми. Това може да стане както чрез родни, така и чрез чужди лаборатории.
Глоба от 100 до 1 000 лева може да се налага, ако въздухът се замърсява при строителни или ремонтни дейности. Глобата
се удвоява при повторно нарушение.
В. Дума
√ Лихвоточки до края на 2019 г. - кой взел, взел
Едва 37% от дългогодишните спестители ще бъдат компенсирани
Близо 30 години след началото на прехода държавата най-сетне смята да приключи окончателно с един от наследените
проблеми от тоталитарния режим - осребряването на т. нар. лихвоточки. До 31 декември 2019 г. ще бъдат изплатени
числата на всички, които имат право на това според сегашния закон. Това са притежателите на оставащите около 2000
влога, които имат да получават от държавата около 12 300 000 лв. Обещанието е на финансовия министър Владислав
Горанов, дадено в отговор на парламентарен въпрос. В рамките на определения срок 31 декември 2019 г. ще бъдат
изплатени левовите компенсации на всички правоимащи, които са упражнили правата си, като са придобили или
започнали изграждане на жилище в срок до 30 ноември 2016 г. включително", посочва Горанов.
След падането на тоталитарния режим у нас бе приет специален закон, който трябваше да компенсира хилядите граждани,
спестявали с години в бившата държавна ДСК с цел да се сдобият с жилище. Според него хората с многогодишни жилищно
спестовни влогове, отговарящи на определени изисквания - да нямат имот над 60 000 лв. и да не са прехвърляли имот след
1 януари 1981 г., бяха включени в т. нар. окончателни списъци на правоимащите, обявени още през 2010 г. Това бяха
притежателите на 155 000 влога. Попадналите в списъците имаха окончателен срок до 30 ноември 2016 г. да подадат
искане за осребряване на точките, стига да представят документ за покупка на жилище или започване на строеж. Всички,
подали искания до 30 ноември 2016 г., ще получат парите си до 31 декември 2019 г. и с това веднъж завинаги ще се
приключи 30-годишната сага с лихвоточките. Останалите извън списъците от 2010 г. и 2016 г. вече окончателно са загубили
възможността да получат компенсация за загубените си влогове.
По думите на Горанов задълженията към хората с лихвоточки, които имат право на обезщетение, към 31 декември 2018
г., са 12,3 млн. лв. В бюджета за 2019 г. за осребряване са заложени 11,1 млн. лв., което значи, че парите са почти напълно
осигурени и оставащите около 2000 влога успешно ще бъдат изплатени до края на годината. Така, компенсираните влогове
на български граждани с лихвоточки за целия преход се очаква да достигнат около 115 000 (37%) от общо 315 000 влога в
бившата държавна ДСК. Около 160 000 влога така и не получиха право на компенсация, защото притежателите им не
отговаряха на условията в закона.
√ Топим се с 50 000 души годишно
С около 50 000 души годишно намалява населението на България. Около 110 000 българи умират за година, новородените
са два пъти по-малко. Тревожната статистика представи експертът по демография доц. Елица Димитрова в ефира на
БиТиВи.
България, припомни Димитрова, има сериозен демографски проблем. Всяка година средно с около 1000 намаляват
новородените в страната. Тя отбеляза, че в България съжителстват различни модели на възпроизводство. Ние сме една от
страните в Европа с най-високите показатели за тийнейджърска раждаемост. През 2017 г. около 3 000 са децата, родени
от майки под 18 г. В същото време се увеличава делът на майките над 40 г.
През настоящата година ще бъдат родени по-малко от 60 000 деца, което е антирекорд за България, добави доц.
Димитрова.
В периода от 1 януари до 1 декември 2017 г. новородените са били 58 000. За изминалата година те са били 53 543.
Видин е един от градовете с тревожен демографски показател. За 2017 г. новородените деца са били 572, докато за 2018
г. те са били 330.
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Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
17-годишният Красимир не дочака белодробна трансплантация - кога ще се промени системата?
Техника и технология на електронните винетки или как работи ТОЛ системата?
По следите на изчезналите картини на Майстора - докъде стигна разследването?
Как ще работят синоптиците след като НИМХ премина към Министерството на образованието и науката?
За първи път в историята: Китай приземи космически апарат на обратната страна на Луната;
БТВ, "Тази сутрин"
Ще бъде ли увеличена консеционната такса на Юлен за ски-зоната в Банско и ще има ли солени глоби за кметовете
заради замърсяването на въздуха - министърът на екологията Нено Димов
Кои са откраднатите произведения на Майстора и ще бъде ли разкрит извършителят?
Фалстарт - кога системата за електрнна продажба на винетки ще заработи без проблеми?
Чети етикета - ще видите - Как да се подготвим за арктическия студ и какви са рисковете за здравето ни?
След 9 ч. разкриваме, кой ще бъде новият водещ на сутрешния блок „Тази събота и тази неделя"
Нова телевизия, „Здравей България"
Хаосът с винетките продължава. Как и кога ще бъде решен проблема с платеното пътуване?
По следите на шедьовъра... Как картини на Майстора изчезнаха от дома на негов наследник и кои са каналите за
търговия с крадени произведения на изкуството?
Мъже с качулки и автомати по улиците на Асеновград. Кои са участниците в екшъна?
Хиляди без аптека. На живо - ще останат ли без лекарства хората в Кюстендилско?
Биг Брадър в болниците. Ще спрат ли камерите злоупотребите по време на операции? Очаквайте проф. Генчо
Начев.
Къде у нас се возят срещу една стотинка в градския транспорт?
Деца учат в храма. Защо Ловчанският митрополия реши да построи училище?
Внимавай къде паркираш! Защо жители на столичен квартал се оплакаха, че инспектори глобяват избирателно
нарушителите на реда? Проверява Румен Бахов.
Елхите като начин на прехрана. Защо зоопаркът в Добрич призова хората да не изхвърлят коледните си дръвчета,
а да ги дарят?
√ Събития в страната на 04 януари
София.
- От 10.00 часа в Министерски съвет премиерът Бойко Борисов ще се срещне с представители на Националното
сдружение на общините в Република България. На срещата ще бъде обсъден механизъм за освобождаване от
винентна такса на определени участъци от пътната мрежа.
От 10.00 часа в храм „Св. Неделя" ще се проведе благодарствен молебен по повод 141 години от освобождаването
на София. В 10.30 часа ще се състои литийно шествие и поднасяне цветя и венци в знак на признателност пред
паметниците на ген. Гурко и Цар Освободител. От 11.15 часа пред паметника на Българския опълченец ще бъдат
поднесени венци, а след това ще бъде представена литературно-музикална програма.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде представено открито писмо до държавните органи и Висшия
адвокатски съвет по повод нарушаван неприкосновеността на адвокатските кантори и на адвокатската
кореспонденция. Участници в пресконференцията са Александър Пелев, Велислав Величков, Георги Гайдаров.
От 14.00 часа в Мраморното фоайе на Столична библиотека тържествено ще бъде отбелязана 210-та годишнина
от рождението на Луи Брайл.
Представители на браншовите сдружения в сектор „Автомобилен транспорт" ще проведат спешна работна среща
в „Гранд хотел София" във връзка с организирането и провеждането на международния протест на превозвачите
на 10 януари 2019 г. на площад „Люксембург" в Брюксел. От 15.00 часа в зала „София" на Гранд Хотел София ще
бъдат представени резултатите от работната среща.
***
Враца.
От 14.00 часа ще се проведе редовният месечен брифинг на ОДМВР - Враца.
***
Добрич.
В Етнографска къща ще бъде изложена експозиция „Домът на добруджанеца на границата на две епохи".
В музей в градски парк „Св. Георги" ще бъдат представени експозициите „Природата на Добруджа"; „Пътуване
през времето" - 65 години РИМ - Добрич; Гостуваща изложба на Регионален исторически музей - Шумен.
В къща музей с дом-паметник „Йордан Йовков" ще бъдат показани експозиции „Йордан Йовков - мъдрият
мълчаливец на българската литература"; „Дора Габе - дъщеря на равнината"; „Превъплътителката Адриана
Будевска", посветена на 140-годишнина от рождението на Адриана Будевска.
***
Дупница.
- От 11.00 часа на паметната плоча на Дома на техниката ще бъдат отбелязани 75 години от бомбардировката над
Дупница .
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***
Кюстендил.
От 11.00 часа в клуба на ВМРО ще се състои пресконференция на евродепутатът Ангел Джамбазки.
***
Шумен.
- От 10.00 часа в заседателната зала на БСП ще се състои среща с народния представител Иван Иванов на парче
новогодишна баница.
- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен областният управител проф. Стефан Желев е поканил на
работна среща кметовете на общините от област Шумен, за обсъждане на неизпълнението на инвестиционната
програма от страна на ВиК оператора и проблемите във ВиК сектора. След края на заседанието областният
управител ще даде кратък брифинг.
EconomyNews.bg
√ 4.1 млрд.лв. БДС на аграрния сектор
Брутната добавена стойност, създадена от отраслите на националната икономика през 2017 г. възлиза на 87 634 млн. лева
(44 807 млн. евро) по текущи цени, като бележи реален ръст от 4,2% спрямо предходната година. Добавената стойност на
субектите от аграрния сектор през 2017 г. е в размер на 4 114 млн. лева по текущи цени. В реално изражение тя нараства с
8,9% на годишна база.
Делът на аграрния сектор в общата БДС се запазва на нивото от предходната година, показват данните на Аграрен доклад
2018 на МЗХ.
Според предварителни сезонно изгладени данни на НСИ, през първото и второто тримесечие на 2018 г. общата БДС за
икономиката на страната нараства съответно с 3,1% и 3,0% спрямо съответния период на 2017 г. в реално изражение. По
отношение на БДС, формирана от аграрния отрасъл, предварителните данни сочат увеличение на годишна база в реално
изражение с 0,4% през първото тримесечие на 2018 г. и намаление с 0,9% през второто тримесечие.
БДС от отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” за периода 2013 – 2017 г., млн. лева

Econ.bg
√ Без напредък приключи срещата в Белия дом по въпроса за частичното затваряне на правителството
Тръмп съобщи през Туитър, че демократите и републиканците трябва да работят заедно, за да приемат
законопроект за финансиране, който да защити държавата и американците, което той определи като "първото и
най-важно задължение на правителството"
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерите на Конгреса се срещнаха в Белия дом в сряда, но без да постигнат
съществен напредък по въпроса за прекратяване на частичното спиране на дейността на федералното правителство,
съобщава финансовата агенция dpa-AFX, цитирана от БНР.
След срещата Тръмп съобщи през Туитър, че демократите и републиканците трябва да работят заедно, за да приемат
законопроект за финансиране, който да защити държавата и американците, което той определи като "първото и най-важно
задължение на правителството".
"Оставам в готовност и с желание да работя с демократите, за да приемем законопроект, който да защитава нашите
граници, да подкрепя държавните служители и чиновници и да поддържа американската безопасна. Нека го направим!",
написа Доналд Тръмп.
Въпреки че изрази желание да работи с демократите, президентът на САЩ продължава да отстоява на искането си, че
законопроектът за финансиране трябва да включва разходи в размер на 5 млрд. долара за изграждането на спорната
гранична стена с Мексико.
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В коментар пред репортери преди срещата, Тръмп посочи, че частичното закриване на дейността на правителството ще
продължи "толкова дълго, колкото е необходимо", за да се получат парите, необходими за изграждането на стената.
Самата среща не се очакваше да доведе до сериозен пробив, като източник от Капитолия посочи пред телевизия CNN, че
срещата "изглежда е по-скоро както опит за ефектен номер от страна на Белия дом, отколкото сериозен опит да се проведе
истинска дискусия".
Предполагаемият нов говорител на Конгреса - Нанси Пелоси посочи след срещата, че демократите в Камарата на
представителите ще продължават с плановете си за преотваряне към правителството, но без да осигурят финансиране на
граничната стена.
Демократите официално ще поемат контрола над долната камара на Конгреса в четвъртък и планират да приемат
законодателство, което включва шест финансови законопроекта, както и резолюция за продължаващо финансиране на
Министерството на вътрешната сигурност до 8-и февруари. Ще бъдат осигурени и 1,3 млрд. долара за сигурността на
границите, което обаче е доста под исканите от Тръмп 5 млрд. долара за изграждането на стената с Мексико.
Белият дом обаче отхвърли законодателството на демократите, като прес-секретарят на Белия дом Сара Сандърс определи
плановете като "неосъществими".
Лидерът на мнозинството в Сената - републиканеца Мич Макконъл също отхвърли плана и повтори, че Сенатът няма да
гласува за законодателство, което няма подкрепата на президента. "Сенатът ще се радва да гласува за мерки, които са
приети от Конгреса и които ще бъдат подписани от президента. Но няма да гласуваме за нищо друго", посочи Макконъл
след срещата.
Economic.bg
√ Зелената енергия изпревари въглищата като основен енергиен източник в Германия
Вятърната енергия се превръща в основен източник
Възобновяемите енергийни източници изпреварват въглищата като основен източник на енергия за Германия за първи път
миналата година, което представлява малко над 40% от производството на електроенергия, показва проучване, обявено
вчера.
Промяната бележи напредъка на най-голямата икономика в Европа, която има за цел възобновяемите енергийни
източници да осигурят 65% от енергията й до 2030 г. в скъп преход, според който до 2022 г. страната ще се откаже от
ядрената енергия и разработва планове за дългосрочно излизане от въглищата.
Изследването на организацията на приложните науки Фраунхофер показва, че производството от слънце, вятър, биомаса
и водноелектрически централи е нараснало с 4.3% през миналата година, за да произведе 219 тераватчаса (TWh)
електроенергия. Общото национално производство на електроенергия е 542 TWh, получено от зелени и изкопаеми горива,
от които изгарянето на въглища е 38%.
Делът на зелената енергия в производството на електроенергия в Германия е нараснал от 38,2% през 2017 г. и едва 19,1%
през 2010 г.
Скептични към зелената енергия експерти казват, че продукцията само отразява благоприятните климатични условия и не
доказва приноса на сектора за осигуряване на енергийни доставки.
Произведената слънчева енергия е нараснала с 16% до 45,7 TWh поради продължителното горещо лято, докато
инсталираната мощност се е увеличила с 3,2 гигавата (GW) до 45,5 GW миналата година, според данните на Fraunhofer.
Вятърната енергетика произвежда 111 TWh от комбиниран земен и морски капацитет от малко под 60 GW, което
представлява 20,4% от общата немска мощност.
Вятърната енергия е била най-големият източник на енергия след този от местно добити кафяви въглища, което
представлява 24,1%.
Въглищните инсталации, които работят с вносни каменни въглища, допринасят за 75,7 TWh, или 13,9% от общото
количество.
Хидроенергията е съставлявала само 3,2% от производството на електроенергия със 17 TWh, тъй като силните летни
топлини пресушават реките, заедно със слабите валежи. Производството на биомаса допринася с 8.3%.
Газовите електроцентрали представляват 7.4% от общата сума; ядрената енергия за 13,3%; останалата част идва от
изгаряне на нефт и отпадъци.
През 2018 г. Германия е нетен износител на енергия (45,6 TWh ), предимно за Холандия, но внася големи обеми от
Франция.
Profit.bg
√ Пазарите вече залагат, че Фед ще понижава лихвите
Финансовите пазари са на ръба днес, след като слабите данни за щатската икономика засилиха опасенията от забавяне в
световен мащаб и накараха инвеститорите да залагат, че Федералният резерв може да промени курса на политиката си и
да започне да понижава лихвите преди края на тази година.
Нервите бяха успокоени донякъде от новината, че САЩ и Китай ще проведат среща на ниво заместник-министри през
следващата седмица във връзка с търговския спор между двете страни. Индексът на китайските сини чипове CSI300
нарасна с 0.4%.
Щатските индексни фючърси, които отчитаха понижения в ранната азиатска сесия, също изтриха първоначалните си загуби.
Фючърсите на S&P 500 нарастват с 0.1%, докато тези на Nasdaq бележат ръст от 0.2%.
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Японските акции поевтиняват в първата си сесия за новата година, като Nikkei падна с около 3.6% вследствие на опасенията
около икономическия растеж и рязкото поскъпване на йената.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.1% до близо двумесечни дъна, като над представянето му натежа
спадът с 1% на основния австралийски индекс.
Изнесените тази седмица данни показаха видима загуба на инерция в двете най-големи икономики в света.
Фабричната активност в САЩ се забавя с повече от очакваното през декември, според данни от Института по управление
на доставките.
Слабите данни дойдоха, след като изнесените за Китай данни в понеделник показаха, че производствената дейност в
страната се с свила през декември за първи път от повече от две години.
Apple Inc не помогна на ситуацията като в сряда занижи очакванията за приходите си за първи път от близо 12 години,
посочвайки като причина за това слабите продажби на iPhone в Китай. Акциите на компанията вчера поевтиняха с близо
10%.
Вероятността от сериозен икономически спад в САЩ, или дори рецесия, изплаши инвеститорите по света, които избягваха
по-рисковите активи и се насочиха към сигурността на облигациите.
Инвеститорите очакваха Федералният резерв на САЩ да продължи политиката си на повишение на лихвите, но търговската
война и разочароващите икономически данни напоследък изпариха тези очаквания.
Инвеститорите вече прогнозират понижение на лихвите до 2.00-2.25% до април следващата година.
В резултат на това щатските държавни облигации поскъпнаха като лихвата по 2-годишните книжа падна под 2.4%,
достигайки паритет с основната лихва на Фед за първи път от 2008 г.
Лихвите по 3- и 5-годишните книжа бяха още по-ниски - инверсия, която понякога е предшествала рецесии в миналото.
Лихвата по 10-годишните книжа падна до 2.55% вчера, след като през ноември достигна връх от 3.25%.
Пониженията поставиха долара в отбранителна позиция. Доларът проби 9-месечно дъно от 105.25 спрямо йената вчера.
Щатската валута поевтинява с над 2% от началото на седмицата, което е най-голямото седмично понижение от миналия
февруари, като за последно един долар се разменяше срещу 107.93 йени
Опасенията относно евентуална рецесия в САЩ се отразиха и на Уолстрийт вчера, като Dow Jones се понижи с 2.8%, S&P
500 изгуби 2.5%, а Nasdaq падна с над 3%.
Междувременно златото поскъпна до 6.5-месечен връх от 1 298.42 долара за тройунция днес.
Щатският лек суров петрол днес поевтинява с 15 цента до 46.94 долара за барел, но се задържа над 1.5-годишното дъно,
достигнато миналия месец. Цената на брента се понижи с 27 цента до 55.68 долара за барел.
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