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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
В. Стандарт 
 
√ Тристранката заседава за поскъпването на тока за бизнеса 
Днес в Гранитната зала на Министерския съвет  ще се проведе  заседание на националния съвет  за тристранно  
сътрудничество. Поводът е получена декларация от КНСБ  относно пазара на електроенергията в България.  
Социалните партньори ще обсъдят шоковото поскъпване на индустриалния ток. До декларацията се стигна като бизнеса 
сигнализира, че новите цени са пагубни за някои производства. 
За участие в заседанието са поканени вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на финансите Владислав Горанов, 
министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на Комисията по енергетика в НС Делян Добрев, 
председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм към НС Петър Кънев, председателят на Комисията за 
енергийно и водно регулиране Иван Иванов, изпълнителният директор на "Български енергиен холдинг“ ЕАД Петьо 
Иванов и изпълнителният директор на "Национална електрическа компания“ ЕАД Петър Илиев.   
Още в началото на декември миналата година бяха регистрирани драстични скокове от над 300% в търгуваната цена,  
което, принуди някои предприятия в Стара Загора да намалят производството си, а други направо да спрат работа.  
С призив към премиера Бойко Борисов за спешни мерки срещу шоковото поскъпване на ток излязоха и от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. В писмо сдружението недоумява за неаргументираното повишение на цената на тока, 
която се търгува на платформите на Българската независима енергийна борса. 
Енергийният регулатор се зае да провери случаите и обяви, че ще са нужни поне 4 месеца да установи дали са основателни 
сигналите.  
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√ Тристранката заседава в МС за шоковото поскъпване на тока за бизнеса  
Днес в Гранитната зала на Министерския съвет  ще се проведе  заседание на националния съвет  за тристранно  
сътрудничество. Поводът е получена декларация от КНСБ  относно пазара на електроенергията в България.  
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сигнализира, че новите цени са пагубни за някои производства. 
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което, принуди някои предприятия в Стара Загора да намалят производството си, а други направо да спрат работа.  
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индустриалния капитал в България. В писмо сдружението недоумява за неаргументираното повишение на цената на тока, 
която се търгува на платформите на Българската независима енергийна борса.  
Енергийният регулатор се зае да провери случаите и обяви, че ще са нужни поне 4 месеца да установи дали са основателни 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
В. Монитор 
 
√ Румъния представя приоритетите на председателството си в Брюксел  
Брюксел се събира Съветът по общите въпроси на ЕС Днес в Брюксел се събира Съветът по общите въпроси на Европейския 
съюз. 
На срещата се очаква Румъния да представи приоритетите на своето председателство и да огласи информация за 
започването на преговорите по следващата многогодишна финансова рамка. Съветът ще обсъди и представеният в края 
на годината Съвместен план за действие по дезинформацията, който цели осигуряването на единен европейски отговор 
на заплахите, произтичащи от разпространението на фалшиви новини. 
През изминалите две години властите в Букурещ се опитаха да си прокарат своя дневен ред зад гърба на ЕС, като - за 
разлика от правителствата в Полша и Унгария - те избягваха откритата конфронтация с Брюксел. С началото на 
европейското председателство това вече не е възможно. И в този смисъл това председателство може би е и шанс за 
Румъния. За ЕС обаче то идва в неподходящ момент. И то не заради характера на това правителство. Дееспособността на 
Букурещ е под въпрос, защото правителството и президентът се намират в един вид състояние на война. А това засилва и 
без това непредвидимите рискове, които може да предизвика един некоординиран Брекзит. 
 
Еconomy.bg 
 
√ Има ли признаци за предстояща икономическа криза?  
И докога се очаква ръстът на икономиката да продължи, попитахме водещи икономисти в България  
Призракът на кризата се носи във въздуха вече от една година. От най-различни международни форуми, от които имаме 
информация, ние чувахме, че непрекъснато се говори не за това ще има ли криза, а кога ще почне и кой ще я предизвика 
точно. Това е нещо като самосбъдващо се пророчество. Не можем да гадаем кога точно би започнала криза и кой би я 
предизвикал, но в глобален план общественото очакване е толкова силно, че ще бъде истинско щастие, ако тя не настъпи 
скоро. Днес гледам едно българско издание, където основната тема е кризата и кога ще започне – едва ли не от утре. Аз 
лично бих предпочел да не започва, но наистина определени предпоставки за това има, за голямо съжаление. Просто 
трябва да бъдем внимателни. Иначе най-различни допитвания до бизнеса сочат, че все пак повече от половината от 
анкетираните смятат, че и догодина ще продължи икономическият растеж, а няма поне на първо време да настъпят 
някакви неприятни последици. Аз бих казал, че кризата явно няма да започне в България. Няма ние да сме причината за 
това. Ако има криза, тя ще бъде предизвикана от някакви глобални събития, за голямо съжаление, защото тези кризи са 
обикновено и по-тежки. 
Автор: Доц. Теодор Дечев 
 
News.bg 
 
√ Кристалина Георгиева временно оглавява Световната банка  
Българският финансист Кристалина Георгиева ще стане временно изпълняващ длъжността президент на Световната банка 
от 1 февруари. Това съобщи БНР, позовавайки се на Световната банка. 
Причината е оставката на Джим Йон Ким, поводът за която не е ясен. Ким ще се върне в частния сектор и в здравната 
организация, чийто съосновател е преди 30 години. 
В изявлението, с което обявява оттеглянето си, Ким определя работата си в Световната банка като "най-важната в живота 
му". 
 
√ Еврозоната и ЕЦБ - системна бомба със закъснител  
ЕС, и по-специално Еврозоната, е финансова и системна бомба със закъснител, която чака да избухне. Повечето 
коментари са съсредоточени за проблемите, които обикновено се коригират, като например Гърция, Италия или 
предстоящото спасяване на "Дойче Банк". Това е грешка. Европейската централна банка - ЕЦБ и ЕС умеят да се справят с 
подобни въпроси, както любезно обясни Марио Драги, "с каквото и да е необходимо", пише в своя статия Ludwig von 
Mises Institute for Austrian Economics. 
Парите трябва да продължат да се вливат във финансовата система по-бързо, отколкото търсенето се разширява, защото 
поддържането на стойността на активите е ключът. ЕЦБ направи това с отрицателни лихви по депозитите и програмата за 
закупуване на активи на стойност 2,5 трилиона евро. Но тази програма приключва този месец, което е вероятната повратна 
точка, при която всичко започва да се проваля. 
По-голямата част от парите на ЕЦБ са изразходвани за държавни облигациипо вторични причини, за да се гарантира, че 
правителствата в еврозоната остават в еврозоната. Политици в средиземноморските нации са разколебани в желанията си 
да се върнат към старите си валути. Само си представете лихвените проценти, които италианците би трябвало да плащат в 
лири за техния държавен дълг от 2,85 трилиона евро, като се има предвид, че данъчната основа на БВП в частния сектор е 
само 840 милиарда евро, което е само една трета от този държавен дълг. 
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Никога не е било необходимо новоизбрани италиански политици да разбират защо трябва да останат в еврозоната и че 
ЕЦБ ще гарантира, че лихвените проценти ще останат значително по-ниски, отколкото иначе биха били. Но сега ЕЦБ се 
отказва от покупките на активи, така че няма да купува италиански дълг или каквото и да било друго. Пазара на държавен 
дълг в еврозоната е в повратна точка. Краят на този източник на финансиране наистина е много сериозен въпрос. 
Страничен ефект от програмата за закупуване на активи на ЕЦБ е намаляването на банковото кредитиране в еврозоната за 
частния сектор, което е изтласкано от фокуса върху държавния дълг. 
 

 
Източник: The Mises Institute 

 
След кризата с "Лемън Брадърс Холдингс", банките бяха принудени да увеличат кредитирането си към компаниите от 
частния сектор, чийто паричен поток бе доста лошо. В началото на 2012 г. това започна да се променя, а днес общите 
нефинансови банкови активи са дори по-ниски, отколкото бяха в резултат на кризата от 2008 година. Регулаторният натиск 
е голяма част от причината за тази тенденция, тъй като съгласно правилата на ЕС за Базелския комитет държавният дълг в 
евро не изисква тежест на риска, за разлика от търговския. Така че първата индикация за опасност е банковата система в 
еврозоната, която гарантира, че банките натоварват държавния дълг за сметка на нефинансовите търговски 
кредитополучатели. 
Фактът, че банките не обслужват частния сектор, помага да се обясни защо номиналният БВП на еврозоната е в застой, 
намалявайки с 12% в шестте най-големи икономики в еврозоната през десетте години до 2017 г. Междувременно парите 
от М3 в еврозоната са се увеличили с 39,2%. Тъй като и двете програми за закупуване на активи на ЕЦБ и прилагането на 
нов кредит за търговски банки, заобикаляйки реалната икономика, едва ли е изненадващо, че лихвените проценти вече 
не съответстват на тези на САЩ, чиято икономика се върна към пълна заетост при силни фискални стимули. Резултатът е, 
че банките могат да продават евро за долари и да инвестират в американски държавни съкровищни бонове за печалба от 
25% до 30%, когато са насочени към основния капитал на банката. 
Паричната политика на ЕЦБ е да игнорира този арбитраж на лихвените проценти, за да подкрепи надценката в цялата гама 
от облигации, деноминирани в евро. Това не може да продължи вечно. За щастие на Марио Драги икономическото 
забавяния в САЩ се увеличава, а с него и по-нататъшното покачване на лихвените проценти в долари. 
Вторият знак за опасност са огромните междубанкови дисбаланси в TARGET2, които не са важни, докато всеки вярва, че 
няма значение. Тази вяра е връзката, която държи една и съща група от национални централни банки заедно. Отново 
всичко се свежда до поддържане на стойността на активите, защото дори и активите да не са официално определени като 
обезпечение, техните стойности създават доверие в системата TARGET2. Натрупани са обаче огромни дисбаланси между 
вътрешнорегионалните централни банки. 
Тези дисбаланси отразяват натрупващите се търговски дисбаланси между държавите-членки и нетърговските движения 
на капитали, отразявайки изтичането на капитали. Освен това, дисбалансите възникват, когато ЕЦБ инструктира 
регионална централна банка да закупи облигации, емитирани от нейното правителство и местни юридически лица. Това 
представлява дефицит в TARGET2 в размер на 251 млрд. евро в ЕЦБ, а излишъците за балансиране на този дефицит се 
разпределят около регионалните централни банки.  
Доверието в системата е от решаващо значение за регионалните централни банки, които дължат пари, главно Германия, 
Люксембург, Холандия и Финландия. Ако има общо влошаване на стойностите на обезпечението в еврозоната, тогава 
дисбалансите в TARGET2 ще започнат да имат значение за тези кредитори. 
Търговските банки в еврозоната са изправени пред редица проблеми:  
Цените на акциите на системно важни банки се представят лошо след кризата с Лемън. В Германия Commerzbank и 
Deutsche Bank са паднали с 85%, Santander в Испания с 66% и Unicredit в Италия с 88%. 
Цените на акциите в банковия сектор обикновено са надежден барометър на системните рискове. 
Основната функция на банка от еврозоната винаги е била да гарантира, че финансирането на дълга на съответното 
национално правителство се финансира. Това се превърна в особено остър системен проблем. 
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Базел II и предстоящите разпоредби на Базел III не изискват банките да поемат риск по държавния дълг, като по този начин 
ги насърчават да натоварват държавния дълг в балансите си и да подценяват еквивалента на корпоративния дълг. Банките 
вече не обслужват частния сектор, освен с неохота. 
Банките в еврозоната са склонни да имат по-висок баланс, отколкото в други юрисдикции. Сравнително малък спад в 
цените на държавните облигации поставя някои от тях в непосредствен риск, а ако цените на облигациите паднат, най-
слабите банки ще повлекат цялата банкова система. 
Банките от еврозоната са свързани с глобалната банкова система чрез междубанкови експозиции и пазари на деривати, 
така че системните рискове в еврозоната се предават на други банкови системи. 
Този списък не е изчерпателен, но може лесно да се види, че среда с намаляване на цените на активите и по-високата 
доходност на еврооблигациите увеличава системните заплахи за цялата банкова система. Едно падащо домино в ЕС лесно 
може да свали останалите. 
Самата ЕЦБ е в риск. Както беше посочено по-горе, ЕЦБ чрез различни програми за закупуване на активи е 
причинила натрупване на около 2,5 трилиона евро дълг, главно в държавни облигации. Централните банки на системата 
на еврото вече имат общ баланс в размер на 4,64 трилиона евро, на който ЕЦБ е управител. По-голямата част от този дълг 
е в балансите на Националните централни банки - НЦБ, отразени в дисбалансите в TARGET2. 
Записаният акционерен капитал на ЕЦБ е 7,74 милиарда евро, а собственият й баланс е 414 милиарда евро. Ценните книжа, 
държани за парични цели (частта от държавния дълг, закупен по различни програми за закупуване на активи, показани в 
баланса), е показан с 231 млрд. евро (ще се увеличи още през текущата година). Това означава, че спадът в стойността на 
тези ценни книжа само с 3% ще унищожи целия капитал на ЕЦБ. 
Ако ЕЦБ иска да избегне срамна рекапитализация когато, както изглежда доходността на облигациите се покачи, тя 
вероятно трябва повторно да въведе програми за закупуване на активи, за да се спре нарастване на доходността на 
облигациите, като последно хвърляне на заровете. Дългът, в който се намират правителствата на еврозоната, също се 
превръща в капан за ЕЦБ. 
 
Investor.bg 
 
√ Домбровскис: Няма да спрем нито една държава по пътя към еврото 
България е готова за Шенген, съобщи зам.-председателят на Европейската комисия 
България може да се присъедини към обменно-валутния механизъм ERM II, когато изпълни всички изисквания. Това 
послание отправи зам.-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис на конференция в Рига, посветена 
на петгодишнината от въвеждането на еврото в родната му държава. 
Той подчерта, че икономическите и финансовите условия са се променили от времето, когато Латвия се е присъединила 
към клуба на богатите. 
"Тъй като кризата, която удари света през 2008 година, започна от финансовия сектор, трябва да се положат повече усилия 
именно там", допълни Домбровскис, цитиран от специалния кореспондент на БНР в Рига. 
„В наши дни присъединяването към еврозоната означава присъединяване към банковия съюз и нови предизвикателства, 
с които страната-кандидат трябва да се справи”, посочи и зам.-финансовият министър Маринела Петрова, която подчерта 
ангажимента, който България пое, за да се присъедини към обменно-валутния механизъм и за да получи доверието на 
останалите страни членки и на Европейската централна банка. 
Валдис Домбровскис е категоричен, че нито една държава няма да бъде спряна по пътя към въвеждането на еврото. След 
България по него върви и Хърватия, съобщи зам.-председателят на ЕК. 
“България е готова да се присъедини към Шенген”, каза още Домбровскис и напомни, че ЕК насърчава страните, които 
засега са против, да променят позицията си, но това е "политически въпрос". 
 
√ От "Демократична България" сезират ЕК заради закона за противодействие на корупцията 
Ще искаме ЕК да установи, че КПКОНПИ по своя режим нарушава базови принципи на общностното законодателство, 
каза Христо Иванов  
От извънпарламентарното обединение "Демократична България" обявиха, че сезират Европейската комисия (ЕК) за 
нарушения на европейското право, допуснати в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество и дейността на антикорупционната комисия. 
"Сезираме Европейската комисия и го правим в последния ден от срока, който беше даден на българските управляващи в 
рамките на една наказателна процедура, за която те не говорят, за нарушение на директивата за отнемане на престъпно 
придобито имущество. На 8-и декември България е получила искане от Европейската комисия да изложи аргументи, да 
обясни как е приложила европейската директива в това отношение. България имитира спазването на тази директива, но 
всъщност не я е приложила. Гражданската конфискация в България противоречи на тази директива”, каза председателят 
на "Да, България" и бивш правосъден министър Христо Иванов, цитиран от пресцентъра на обединението. 
Ще искаме ЕК да установи, че КПКОНПИ по своя режим и по своя модел нарушава базови принципи на общностното 
законодателство. Ще положим усилия в рамките на тази процедура да убедим ЕК да си отвори очите за реалностите, 
посочи Иванов. 
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Kaпитал 
 
√ Защо президентът не наложи вето върху конфискацията без присъда 
Главният секретар на държавния глава Димитър Стоянов отговори с неубедителни аргументи 
Обяснението защо президентът Румен Радев не наложи вето върху промените в антикорупционния закон, които 
позволяват конфискация дори и след оправдателна присъда или прекратяване на наказателното дело, дойде от неочакван 
източник. В предаването "120 минути" по Би Ти Ви главният секретар на президента полк. Димитър Стоянов, поканен 
главно заради сделката за американските изтребители F-16, отговори и на този въпрос. Неприемливото бе, че в краткото 
му изявление нямаше нито един верен аргумент. Полк. Стоянов има впечатляваща кариера на военен, бил е началник-щаб 
на ВВС. От него не може да се очаква висока юридическа експертиза, но той е поел ангажимента да обясни - от името на 
институцията на държавния глава - една трудно защитима позиция с голям обществен ефект. 
Обяснението 
Според полк. Димитър Стоянов президентът не е наложил вето върху промените в Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), защото: 
Първо, вече е налагал вето върху целия закон, когато той беше приет точно преди една година, но това вето беше 
отхвърлено от парламентарното мнозинство без съществени дебати. Веднъж като си наложил вето върху целия закон, 
няма смисъл после да налагаш вето върху отделни негови текстове, каза полк. Стоянов. Тезата му е изцяло неиздържана, 
защото всяка промяна в закона се прави с нов закон. Той така се и нарича – "закон за изменение и допълнение" (в случая 
на ЗПКОНПИ). 
Всъщност веднага след това Димитър Стоянов сам се опроверга. Вето върху закона щяло да има, ако били приети две 
скандални поправки, предложени към законопроекта - за безсрочните проверки и за влизането в сила със задна дата. Ама 
те били отхвърлени. Излиза, че всъщност вето може да бъде налагано върху отделни текстове въпреки отхвърленото вето 
върху целия закон. Въпросът е какво президентската администрация разбира под "скандални текстове" и защо идеята, че 
държавата може да иска конфискация и при оправдателна присъда или прекратено наказателно производство, да не е чак 
толкова скандална. 
Второ, Конституционният съд (КС) през 2012 г. приел, че няма конституционна пречка отделно да се водят наказателното 
производство и гражданската конфискация (по предишния закон), нито пък има световен стандарт в тази насока. "Няма 
нищо общо между наказателно производство и гражданската конфискация – това са два успоредни производства, които 
вървят съвместно", образно обясни полк. Стоянов. 
Междувременно обаче през 2014 г. е приета Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване 
и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, която не е транспонирана у нас и в момента 
това е основание за процедура пред ЕК. Отделно пред Съда на ЕС виси преюдициално запитване дали е допустимо според 
европейското право конфискация да се провежда изцяло без да има данни за престъпления или нарушения. 
Трето, антикорупционният закон засягал много ограничен кръг лица. "Този закон касае само определени лица, които са 
описани в списък – които заемат определени високи държавни длъжности и работят с бюджетни средства и може да се 
стигне до корупционни сделки и участие в такива схеми", казва главният секретар на президента. Това е най-
неприемливото послание на полк. Стоянов, защото то е фактологически невярно. Не може да има спор, че 
антикорупционният закон в частта му за проверките за незаконно имущество и искането за конфискация може да засегне 
практически всеки гражданин, а не само лицата на "високи държавни длъжности". И това е същината на последната 
промяна в закона - всеки гражданин, когото прокуратурата обвини в някое от широк кръг престъпления – от тероризъм, 
организирана престъпност и пране на пари до умишлен банкрут, несъобщаване за открито съкровище, порнография, 
кражба, съхраняване на оръжие, държане на наркотици, незаконна сеч, продажба на акцизни стоки без бандерол, 
безстопанственост и т.н. Независимо дали става въпрос за Гриша Ганчев, Цветан Василев, Христо Бисеров или Трайчо 
Трайков – имена, споменавани във връзка с промените в закона. И едно уточнение – Бисеров и Трайков са били във властта, 
но проверките за незаконно имущество, които започнаха срещу тях, не са във връзка с подадени декларации или други 
антикорупционни мерки, а въз основа на повдигнати обвинения. 
Достатъчно е едно обвинение, за да започне процедура по проверка на имущество по неясна методика и налагане на 
обезпечителни мерки, което може да съсипе живота и бизнеса на проверявания. Въпросът, който ветото трябваше да 
повдигне, е дали е допустимо една такава проверка и искане за конфискация да продължава дори когато обвиненият бъде 
оправдан с влязла в сила присъда или наказателното дело бъде прекратено, защото, да речем, няма данни за извършено 
престъпление. Президентът не се реши да постави този въпрос пред парламента, а вероятно няма да сезира и 
Конституционния съд, ако се съди по опорните точки, споделени от главния му секретар. Нещо повече – обществото няма 
да получи приемливо обяснение за това решение на държавния глава. 
 
VNews.bg 
 
√ Данъчната година започва  
Заплати, пенсии и стипендии в общ размер до 560 лв. вече няма да могат да бъдат запорирани заради дългове към хазната. 
Това е една от промените в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс (ДОПК). 
Налозите за камиони ще са по-високи по две причини: екокомпонентата и различните прагове за облагане. 
Размерът на неприкосновения доход е фиксиран до размера на минималната заплата, която от 1 януари се вдигна на 560 
лв. До приемането на поправките размерът на защитения доход бе 250 лв., тъй като бе премахнато изискването тай да 
следва ръста на минималната заплата. Данъчни юристи предупреждават, че защитеният доход е само от изрично 
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посочените три източника и заради дългове може да се слага запор и да се изземват доходи, придобити от стопанска 
дейност, наеми, хонорари и др. 
Заради промени в данъчните и счетоводните закони, според които счетоводителите трябва да приключат финансовата 
година до 10 януари и да отчетат пред НАП на кого какви суми са изплатили, данъчната кампания стартира от тази дата. 
При плащането на налозите всеки, който има неуредени сметки с хазната, трябва да знае, че те вече задължително се 
погасяват, като се започне от най-старите до най- новите. Целта на тази мярка е да се намали размерът на наказателните 
лихви, които се трупат върху висящите суми и които са най-високи при отдавнашни дългове, тъй като сумата от лихвата се 
добавя към главницата и става част от нея. 
Какви са другите основни промени?  
Те са разписани в Закона за местните данъци и такси, Закона за облагане доходите на физическите лица и ДОПК. От 1 
януари т.г. кметствата ще започнат проверки на собствениците на повече от един имот, които са декларирали един или 
няколко от тях като основно жилище. Сега за имот, който е основно жилище, се дължи местен данък с 50 на сто намаление. 
Заради многото злоупотреби обаче бонусът отпада за всеки, който е обявил за основно повече от едно жилище. 
Тъй като кметовете вече имат достъп до имотната система на финансовото министерство, когато установят нарушение, те 
ще начислят в пълен размер налога за всички жилища. 
Отпада и ползваното досега облекчение за основно жилище при таксата за битови отпадъци, което се изразяваше в 
освобождаване от плащане на първата и втората ѝ компонента – такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и 
за обезвреждане на битови отпадъци и депо. 
При сделки с автомобил нотариусите вече ще са длъжни да извършват проверка дали са платени всички дължими данъци 
върху МПС-то. Това ще става чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от 
Министерството на финансите , или със съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината 
при посредничеството на информационната система на МВР. В момента такава проверка се прави само ако купувачът 
изрично я поиска. 
Не по-късно от седмица след продажбата нотариусите вече ще уведомяват общините за прехвърлената собственост. 
При определянето на данъчните оценки за имотите луксозната дограма и климатикът няма да увеличават данъчната 
оценка на имота и съответно размера на налога. Причината е, че те бяха въведени през 1999 г., когато все още бяха 
сравнително редки. 
При ползването на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания е отпаднало задължението 
към данъчната декларация да има документ от половинката, че той няма да ползва бонуса. Ако бъдат уличени в 
неправомерно ползване, двамата родители ще възстановят частта, която са ползвали, без да им се полага. 
И двамата родители на деца с увреждания вече имат възможност да ползват облекченията, ако доходите им не позволяват 
те да се приложат от единия родител. Целта е и семейства с по-ниски доходи да ползват пълния размер на отстъпката. 
Хората, които подават коригиращи данъчни декларации,  
за да поправят грешки, допуснати в основната, вече могат да правят това само ако нямат задължения заради неправилно 
ползвани данъчни отстъпки. Който е получил парична награда от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени 
от работодател или възложител, вече ще се облагат с окончателен данък, което означава, че ще се добавят към общата 
сума на облагаемите доходи. До момента те се облагаха с еднократен данък при изплащането им. Стойността на 
необлагаемите награди пък е повишена от 30 на 100 лева. 
Стотинките изчезват от данъчната декларация. Целта е дължимият данък за довнасяне по годишната данъчна декларация 
да се внася без стотинки, а само в левове. Сега закръгляването към всеки пълен лев се прави след приспаданията за 
авансово удържан и внесен през годината данък. Това обаче се обезсмисля в случаите, когато от тази сума се правят и 
други намаления – например ползване на 5% отстъпка или на данъчно облекчение за безкасови плащания, след които 
отново може да се стигне до довнасяне на стотинки. 
Самоосигуряващите се лица ще подават годишната данъчна декларация, както и всички други справки и декларации само 
по електронен път. В момента подаването на декларацията за дължими данъци е регламентирано само за предприятията 
– платци на доходи, които са задължени да удържат и внасят данъци. 
Облекчен е режимът за внасяне на дължим данък за доходи на починали лица, като се предвижда по-дълъг срок за 
внасянето му в случаите, когато годишната данъчна декларация за тези доходи се подава след крайния срок на общия ред 
за подаване на годишните данъчни декларации – 30 април. Към момента не е предвиден по-дълъг срок за внасяне на 
данъка. Когато наследниците по една или друга причина се възползват от законовата възможност за подаване на 
декларация след 30 април, за дължимия данък се начислява лихва за просрочие. 
От 2020 г. пък  ще отпадне издаването на служебни бележки от работодателите, а това ще става само при поискване от 
получателя на доходите. Това означава, че вече не е задължително да се прилагат служебни бележки към данъчната 
декларация. Всяко лице, което има персонален идентификационен код, ще може да прави справки в обявените за него 
данни от съответния платец на доход, което ще улесни попълването на декларацията и в случаите, когато тя не е подадена 
по електронен път. 
Най-радикални промени има при изчисляването на данъка на леките автомобили и при товарните до 3,5 тона. Налогът 
вече се определя по нова формула, която има два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият отчита 
мощността и годината на автомобила, а екологичният – екологичната категория, т.е. замърсяването, което причинява. 
Кметовете трябва да изберат диапазоните, зададени им в закона. Има шест диапазона на мощности на автомобили и 
съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. 
Досегашните диапазони до 37 и до 55 квт са обединени в един – до 55 квт, и са включени два нови – от 150 до 245 квт 
включително и над 245 квт. Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години и е леко 
променен. Екокомпонентът ще осигури облекчение за собственици на автомобили, съответстващи на екологични 
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стандарти Евро 4, и ще увеличи данъка за тези, чиито коли са под Евро 4. Отпаднало е облекчението за автомобили с 
действащо катализаторно устройство. 
По-висок данък ще се плаща и за камионите. Увеличението на данъка идва по две направления. В момента данъкът за 
товарните автомобили с маса от 3,5 до 12 тона се определя от общинските съвети в размер от 10 лв. до 30 лв. за всеки 
започнат тон. 
От тази година данъкът ще се определя за всички започнати 750 кг. Моторите с двигатели до 74 квт и съответстващи на 
екологичните категории “Евро 3” и “Евро 4” ще бъдат с по-високи данъци. Още едно допълнително увеличение на данъка 
ще има за старите камиони и автобуси. Досега за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите 
влекачи с екологични категории “Евро 3” и “Евро 4”, данъкът се плащаше с 40% намаление. За автобусите, камионите с 
максимална маса над 3,5 т и влекачите с екологична категория “Евро 3” отстъпка няма да има, а за тези с “Евро 4” данъкът 
ще се плаща с намаление от 20%. 
Например ако камионът е 10 тона, с “Евро 3” след ползване на отстъпката данъкът сега е 78 лв. Догодина отстъпка за него 
няма да има и ще трябва да се плати пълният размер на налога от 182 лв. Това представлява увеличение на данъка със 
133%. 
По отношение на камионите над 3,5 тона и автобусите с “Евро 5” и “Евро 6” няма промяна в отстъпката, като данъкът ще 
продължи да се плаща с 50% намаление. При мотоциклетите с двигатели до 74 квт и с категории “Евро 5” и “Евро 6” 
отстъпката на данъка също остава без промяна в размер на 60%. 
 
БНТ 
 
√ В Брюксел се събира Съветът по общите въпроси на Европейския съюз 
Очаква се на него Румъния да представи приоритетите на своето председателство и да огласи информация за започването 
на преговорите по следващата многогодишна финансова рамка. Съветът ще обсъди и представеният в края на годината 
Съвместен план за действие по дезинформацията, който цели осигуряването на единен европейски отговор на заплахите, 
произтичащи от разпространението на фалшиви новини. 
 
√ Тръмп ще посети границата с Мексико 
Американският президент ще направи обръщение към нацията тази вечер, свързано с националната сигурност по южната 
граница. Доналд Тръмп обяви намерението си в Туитър, на 17-ия ден от частичното блокиране на правителството. 
Кризата с липсата на финансиране за федералните служби настъпи, след като демократите в Конгреса отказаха да одобрят 
искането на президента за отпускане на 5 милиарда долара за стена по границата с Мексико. Вицепрезидентът Майк Пенс 
каза вчера, че Тръмп още не е взел решение дали да обяви извънредно положение, с което да заобиколи Конгреса и да 
нареди построяването на стена без неговото одобрение. 
От Белия дом съобщиха, че президентът планира да посети границата с Мексико в четвъртък. 
 
CityBuild.bg 
 
√ Вaрна посреща 2019 с най-голям проектобюджет 
Варна посреща новата 2019 година с най-голям общ проектобюджет за последните 10 години - 475 млн. лв., и с най-ниска 
безработица за последните 10 г. По данни на Регионалната служба по заетостта  към 30.11.2018 г.  равнището на 
безработицата в община Варна е 2,8%, което е най-ниско за последното десетилетие. По приоритети, свързани с 
инфраструктурата: 
Образование:   
Приключи ремонтът на ПГИ „Д-р Иван Богоров", продължава на ПГГСД „Николай Хайтов". Продължава работата по проект 
„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на гр. Варна", който обхваща 7 училища 3 детски 
градини. 10-те обекта са с обща РЗП 44 897 кв. м., засяга  общо 6 8 22 деца и ученици. Завършен е ремонтът на СУ „Найден 
Геров". 
През 2019 г. продължават инвестиции в образователната инфраструктура, ремонт на дворовете в училища и детски 
градини - нови спортни и детски площадки, реализация на проект „Модернизация на образователната инфраструктура на 
територията на гр. Варна".  
Социални дейности: 
Работи се по Проект "Общностен център за деца и семейства", Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, 
включително с тежки множествени увреждания" - по ОП „Региони в растеж", с основна цел да се осигури качествена грижа 
за лица с увреждания и техните семейства. В рамките на проекта се предвижда извършване на ремонт, обзавеждане, 
оборудване на две помещения в кв. „Аспарухово", закупуване на микробус с платформа и предоставяне на услуги за 90 
лица с увреждания. 
2019 г. - приоритет остава надграждане на социалната програма, нови проекти в подкрепа на лица с различни форми на 
деменция, доставка на нови микробуси за хора с увреждания. Ремонти на социални заведения. 
Здравеопазване: 
2018 г. - финансова подкрепа на здравни заведения - 810 000 лв. за апаратура и ремонти в МБАЛ „Св. Анна"  - за нов 
инструментариум за Клиниката по ортопедия и травматология; за основен ремонт на родилно отделение и отделението 
по неонатология. За апаратура и ремонти в СБАГАЛ-Варна бяха осигурени над 465 000 лв. 
2019 г. - развитие на общинските оздравителни програми, подкрепа на общинското здравеопазване. 
Инфраструктура: 
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Част от изпълнените инфраструктурни обекти през 2018 са пробив на бул. "Сливница" към ул. "Атанас Москов", ремонт на 
ул. „Мара Тасева", ремонт на  бул. „Първи май", нов парк във „Възраждане", обновяване на Младежкия дом, нови спортни 
площадки с фитнес на открито, Синя зона - I етап, 2600 паркоместа. 
Преходни обекти през 2019 - бул. „Васил Левски Левски", ремонт на бул. „Народни будители"; ОП „Региони в растеж"  - 6 
проекта, (92,6 млн. лв); ОП „Околна среда " - 2 проекта (37, 4 млн лв.); „Интегриран градски транспорт" - втора фаза. 
Сроковете на изпълнение при подходящи метеорологични условия са - до края на април - бул. „Васил Левски"; бул. „Осми 
Приморски полк" - между бул. „Васил Левски" и магазин Кауфланд;  бул. „Народни будители". През лятото - ул. „Колони", 
ул. „Цар Симеон", бул."Съборни" - между „Сливница" и „Владислав", IV микрорайон във Владиславово,  район около ул. 
„Ана Феликсова". 
Други проекти, по които Община Варна продължава да работи: 
Рибарско пристанище - Програма за морско дело и рибарство" - 13,7 млн. лв - срок 2020 г. 
Развитие на инфраструктурата на Златните - ОП „Околна среда, 37,1 млн. лв -  срок 2024 г. 
Подобряване качеството на въздуха в общината I фаза - ОП „Околна среда" - срок май 2019 г. 
Проектна готовност: 
Проект за ремонт и модернизация на филиала на ТМПЦ - 7,1 млн. лв. 
Проект за модернизация на НЧ „Петко Славейков", Владиславово - 609 627 лв 
Проект за реставрация на туристически обекти - 9, 7 млн. лв 
Варна - Дестинация за четири сезона 
Култура 
Естетизация на градската среда -11 композиции, 12  паметни знаци. Резултатите са от Програмата е 2017 г., когато стартира, 
до момента, например - композиции „Арх. Дабко Дабков,  „Разходката", „Очакване"; бюстови портрети на Кирил Шиваров, 
на полк. Милко Железов; скулптурите „Рибарят" и "Звездоброецът" ; паметните плочи с барелефи на Георги Велчев, на 
Антим I, на Христо Ботев и д-р Шишков. 
През 2019 г. Варна е Европейски град на спорта. Създадена е програма с над 200 събития, от които 50 международни. 
Успоредно ще се работи за нова спортна инфраструктура - изграждане на нови спортни и детски площадки, нови спортни 
комплекса - „Вл Варненчик", Виница, ул. „Студентска", продължава ремонтът на стадион „Спартак". 
В. Дума 
 
√ Чужденци от ЕС ще могат да купуват българска земя 
Млади фермери ще взимат без търг ниви от Държавния поземлен фонд  
Граждани и фирми от страни членки на Европейския съюз ще могат да купуват земеделски земи в България. Това 
предвижда проектозаконът за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, публикуван за 
обществено обсъждане до 16 януари т.г.  Право на собственост върху земя в България ще имат чужденци и юридически 
лица от държавите по Споразумението за Европейското икономическо пространство като Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия, предвижда проектозаконът. 
Земя не могат да придобиват дружества, чиито съдружници или акционери са пряко или косвено офшорни фирми, е 
записано в преходните и заключителните разпоредби на проектозакона. Чуждите граждани и фирми ще имат право на 
ползване на земеделски земи или други ограничени вещни права върху земеделски земи при условия и по ред, 
определени със закон, предвиждат новите текстове. 
Досега в българското законодателство имаше сериозно ограничение - чужденец, който иска да купи българска земя, 
трябваше да е пребивавал в България най-малко 5 години. Това изискване за "уседналост" бе законово уредено през 2014 
г., когато изтече мораториумът за придобиване на земя от чужденци. 
Още в края на 2013 г. обаче Европейската комисия предупреди, че ако не се разреши придобиването на собственост на 
чужди граждани, ще започне наказателна процедура срещу България за неспазване Договора за функционирането на ЕС. 
Той забранява ограниченията в движението на капитали между държавите членки. 
През 2016 г. ЕК даде ултиматум на страната ни да премахне изискването за "уседналост" и да престане да третира по 
различен начин гражданите на ЕС, като ги дели на местни и чужденци. Подобни ограничения за покупка на земеделска 
земя от чужденци въведоха и страни като Унгария, Латвия, Литва и Словакия, които също бяха заплашени с наказателни 
процедури от ЕК. 
С промяната на нашето законодателство отпада забраната чужденци да купуват българска земя. Ограниченията остават в 
сила за граждани и фирми от страни извън Евросъюза, каквито са например Турция, Македония, Русия, Украйна и др. Земя 
не могат да придобиват дружества, чиито съдружници или акционери са чужденци или фирми извън страните от ЕС. 
Земи от Държавния поземлен фонд ще се дават без търг по пазарни цени на млади фермери на възраст до 40 години, 
предвиждат други текстове в проектозакона. Идеята е те да ги ползват само за един вид земеделски култури и то с 
определена площ - до 10 декара за създаване и отглеждане на зеленчукови култури, до 20 декара за създаване и 
отглеждане на трайни насаждения и до 50 декара за отглеждане на едногодишни полски култури. Срокът за отдаване под 
наем или аренда за създаване на зеленчукови култури и за отглеждане на едногодишни полски култури е до 10 стопански 
години, а за създаване и отглеждане на трайни насаждения - до 30 стопански години. 
Целта на облекчението е да се стимулират младите земеделски стопани да създават нови стопанства или да разширяват 
съществуващи. Промяната на възрастовата структура на заетите в земеделието лица е сред приоритетите на новата Обща 
селскостопанска политика на ЕС. 
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БНР 
 
√ Започва поетапно продажбата на електронни винетки в пощенските станции 
От 12 ч. днес започва поетапно продажбата на електронни винетки в пощенските станции, съобщиха от "Български пощи". 
Винетки могат да бъдат закупени и от касите на Еasypay и от един от мобилните оператори. От Пътната агенция твърдят, 
че до месец се очаква да започне продажбата на електронни винетки и през банкоматите. Вчера проверка на "Хоризонт" 
в столицата показа, че електронни винетки все още не могат да се купуват от някои от големите вериги бензиностанции.  
 
√ АПИ: Няма проблемни пътни участъци в страната  
Към момента няма проблемни пътни участъци, каза пред БНР Денислав Пейчев от Ситуационния център на Агенция „Пътна 
инфраструктура“. 
„Всички магистрали и първокласни пътища са отворени, по тях може да се пътува при зимни условия. Вчера имаше тежка 
катастрофа на пътя Русе – Бяла, което наложи затварянето му с обходен маршрут. Към 2 часа тази сутрин движението е 
възстановено. … В Северна България и части от Западна България, по-високите части, наблягаме на тях. По прогнози 
интензитетът на валежа няма да е толкова сериозен“, каза той в предаването „Преди всички“. 
Денислав Пейчев подчерта, че не са мобилизирани всички снегорини, но АПИ има готовност да направи това при 
необходимост. През нощта и тази сутрин в страната са работили над 500 снегопочистващи машини.  
През изминалата нощ пътните платна на Южната дъга на Околовръстния път са обработени със смеси против заледяване, 
съобщиха от Столичната община. Опесъчени са пътищата в природен парк „Витоша“ - Бояна- Златни мостове и Драгалевци- 
Алеко. Изпълняват се всички маршрути на градския транспорт. От общината припомнят, че заради ниските температури 
кризисните центрове за настаняване на хора работят денонощно. През изминалата нощ в тях са потърсили подслон 129 
души. 
Директорът на кризисния център в квартал "Захарна фабрика" Йорданка Темелкова каза в „Преди всички“, че центърът 
има готовност да приема нуждаещите се: 
"Капацитетът е 180 човека, но ние имаме готовност да приемем и много повече, така че няма да има нито един софиянец, 
който да е потърсил подслон и да е върнат. Могат да останат от първия до последния ден от работата на центъра, до 30 
март". 
 
√ Президентът Радев ще се срещне днес с представители на браншови организации за автомобилен превоз  
Президентът Румен Радев ще се срещне днес с представители на браншови организации за автомобилен превоз. По 
информация на БГНЕС повод за срещата е предстоящият на 10 януари протест на наши превозвачи в Брюксел. Тогава се 
очаква гласуване на спорния пакет „Мобилност" в транспортната комисия на Европейския парламент. 
 
Actualno.com 
 
√ "Свободният ток" носи много солидна печалба на държавата 
Над 90% ръст на приходите си до 312 млн. лв. за деветте месеца на миналата година отчита Българският енергиен холдинг 
(БЕХ). За този период има ръст и в печалбата - преди данъците тя е била 137.7 млн. лв., или увеличение с около 15% спрямо 
година по-рано. Това показва отчетът на компанията, публикуван от финансовото министерство, цитиран от в. Сега. 
Огромният ръст на приходите си дължи най-вече на изплатените дивиденти от подопечните на БЕХ дружества, основно от 
АЕЦ "Козлодуй". Първа атомна регистрира по-висок нетен резултат - от едва 1.4 млн. лв. през 2016 г. до цели 117.9 млн. 
лв. година по-късно, показва отчетът.  
Интересно е, че по-добрият финансов резултат на дружеството се дължи на по-високите приходи от продажба на ток на 
борсовия пазар и на по-ниските разходи около удължаването на живота на пети и шести блок на ядрената централа. За 
сравнение само за полугодието Първа атомна е продала на свободния пазар с 416% повече ток в сравнение със същия 
период на 2017 г. 
Продажбите на свободния пазар очевидно се отразяват добре на централата и на нейния принципал - БЕХ, но от друга 
страна борсовата търговия продължава да е обект на остри критики от страна на бизнеса. Както в началото, така и в края 
на миналата година цените достигнаха рекордно високи нива, а индустрията, която е и основният клиент, заговори за 
спекула. 
Причината бе, че на борсовия пазар по това време с най-големи количества играеха две държавни компании - АЕЦ 
"Козлодуй" и "Марица-изток 2". Затова и точно преди година големите работодатели сезираха Комисията за защита на 
конкуренцията да провери дали дружествата не са в картел, но резултатите така и не станаха ясни.  
Продажбата на енергийната борса за 5.2 млн. лв. на Българската фондова борса също се е отразило на приходите на БЕХ. 
Заслуга има и "Мини Марица-изток", която е на печалба от 3.5 млн. лв. и също е превела дължимия 50-процентов дивидент 
към БЕХ.  
Все по-зле се представя и НЕК. Компанията отчита отрицателен финансов резултат за деветте месеца в размер на 153.4 
млн. лв., като спрямо същия период на 2017 г. пропадането е с 62.4 млн. лв. Загубата за периода януари-септември показва, 
че не е постигнато подобрение на финансовото състояние на дружеството. НЕК продължава да изпитва затруднения при 
обслужване на задълженията си към доставчици, както и по кредитите си към БЕХ, пише в отчета на компанията. 
На загуба излиза и държавната "Булгаргаз". С положителен резултат обаче са "Булгартрансгаз" и Електроенергийният 
системен оператор, чиято печалба за деветте месеца е 23.4 млн. лв. На дъното в "класацията" и без изненади е държавната 
ТЕЦ "Марица-изток 2", която отчита загуба преди данъците в размер на 260.4 млн. лв. Основната причина за този резултат 
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отново са големите разходи за покупка на квоти за емисии парникови газове, чиято цена според компанията е нараснала 
тройно.  
 
В. Банкерь 
 
√ България е на четвърто място в ЕС по ръст на продажбите на дребно 
България са нареди на четвърто място по ръст на продажбите на дребно през ноември на годишна база сред държавите 
членки на Европейския съюз. Продажбите на дребно у нас нараснаха за девети пореден месец, при това с едно от най-
силните повишения в рамките на изминалата година. Това става ясно от официалните данни на Евростат.  
В страната ни продажбите на дребно са нараснали с 0,8% на месечна база през ноември, което обаче е забавяне спрямо 
октомври, когато е бил отчетен ръст от 1%. На годишна база обаче повишението в страната достига 6,6%, което ни нарежда 
на четвърто място в ЕС след Словения, Румъния и Литва. 
Продажбите на дребно в еврозоната и в ЕС нараснаха през ноември с добро темпо за втори пореден месец благодарение 
на по-ниските петролни цени и на растящите заплати, което предполага, че вътрешното потребление продължава да бъде 
генератор за макар и по-слабия икономически растеж в Европа през последното тримесечие на изминалата година. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Транспорт. Пакетът „Макрон" и българските превозвачи. Гост: министърът на транспорта Росен Желязков 
- Новите изтребители. Какви изтребители са нужни на българската армия - коментар на Бойко Ноев 
- "Жълти жилетки". Недоволство на „жълтите жилетки" и у нас - защо протестират 
- Опасно време. Код „зима" - сняг и минусови температури - всичко най-важно от актуалната обстановка 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Коя е мечтаната победа за футболист №1 на България? Специален гост - Кирил Десподов; 
- Нарушен ли е интересът на държавата при избора на изтребител за бойната ни авиация - коментира бившият 

военен министър Николай Ненчев; 
- Продължава ли недоволството в село Войводиново, след като военен беше пребит от двама младежи при спор на 

пътя? 
- На живо: Рибново на протест! Защо четвърти ден селото е без вода? 
- Какви ще са новите правила за изпитите след 7 клас? В студиото - образователният министър Красимир Вълчев; 
- На живо от Кьолн: Оказвала ли е българската държава подкрепа и съдействие на семейството на починалата 

Селин? 
- На живо от Козлодуй: За традицията на Бабинден; 
- Как пожарникар получи награда, след като спаси възрастно семейство от огъня? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- След като Либия ни обвини в пиратство заради техен кораб, търси се отговор на въпроса "Ще задържа ли арабската 

държава наши плавателни съдове, както се закани?". 
- Пловдивско село под полицейска блокада заради пребит командос. На живо - докъде ще стигне напрежението? 
- Преспи във влака и студ в купето. Как се пътува с държавната железница в 21 век? 
- Нова година, нови битки. Мая Манолова срещу поскъпването на водата, и още - за хаоса с винетките и 

съкращенията в държавната администрация. 
- Издирват с багер кръст изчезнал след Богоявление. Румен Бахов по следите на изгубеното разпятие. 
- Родители на загинал мъж на пътя се страхуват, че смъртта на сина им ще бъде потулена, а виновникът няма да 

бъде наказан. 
- Рибново на протест заради замръзнал водопровод, оставил селото без вода. Некачествен ли е ремонтът му? 
- Йоана смени Иванка, Катя вече е Кейтлийн. Защо все по-често родители кръщават децата си на шоу звезди и 

спортисти? 
- И още - Фламенко и български фолклор донесоха "Латино Грами" за български певици. 

 
√ Събития в страната на 8 януари  
София. 

- От 14.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе среща с представители на браншови 
организации за автомобилен превоз. 

- Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание в Гранитна зала на 
Министерския съвет. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на УСБАЛ по онкология д-р Стефан Константинов ще направи отчет за 
управлението болницата през изминалата година и ще сподели предстоящите промени в нея през тази година. 

- От 11.30 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 на ул. "Леге" № 10, етаж 1, лидерът на БСП - София Калоян 

Паргов и народният представител от „БСП за България" проф. Румен Гечев ще бъдат на разположение на 
софиянци. 

*** 
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Карлово. 
- С военен церемониал и поднасяне на венци в Карлово ще бъдат отбелязани 141 години от освобождението на 

града на 8 януари 2019 година. От 11.00 часа в Пулевата къща ще има слово за паметната дата и действията на 
руските войски и българските опълченци през 1878 г. при освобождението на Карлово. След това ще бъдат 
поднесени цветя пред паметната плоча. От 11.20 часа шествие ще премине по ул. „Васил Левски" и ул. „Ген. 
Карцов", а в 11.40 часа венци и цветя ще бъдат поднесени и пред паметника на ген. Павел Карцов. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа до Източната порта, в подножието на Стария град на ул. „Цанко Лавренов" №11 заместник- кметът 
по култура и туризъм на Община Пловдив инж. Александър Държиков ще открие нов Туристически 
информационен център. 

*** 
Търговище. 

- От 17.00 часа в зала 74 на местната администрация ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на 
Община Търговище за 2019 г. 

 
InvestBuild.eu 
 
√ НАП напомня на онлайн търговците да се декларират до 29 март 
Търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за 
продажби са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 март 2019 година, 
съобщава НАП на страницата си в интернет. 
Изискването е валидно за лицата, които и в момента осъществяват е-търговия, а търговците, които занапред ще използват 
електронен магазин, трябва да изпратят данни за него преди да започнат дейността си. 
Подаването на информация става само по електронен път на портала на НАП, като е необходим електронен подпис. 
Изискването важи за физически и юридически лица, които извършват продажби по интернет по занятие, т.е. не засяга 
гражданите, които инцидентно са продали свои лични вещи, допълват от приходната агенция. 
Електронната услуга работи от 28 декември 2018 г. като до момента вече са декларирани десет електронни магазина. 
 
Fermer.bg 
 
√ Първи сме по производство на билки в Европа  
Румъния ни задминава по производство на слънчогледови семки  
България е най-големият производител на билки и подправки в Европейския съюз. През 2017 г. в страната са отгледани 
общо 81 хил. тона от тези култури, като страната ни изпреварва почти двойно втория най-голям производител на билки - 
Полша, където са добити 44 хил. тона. Испания е на трето място с 32 хил. тона. Това показват данните на Евростат, цитирани 
от dnevnik.bg.  Освен това България е и сред най-големите производители на слънчогледови семки, като страната ни заема 
второ място с близо 2.1 млн. тона и изпреварва с малко Унгария. Първа е Румъния с 2.9 млн. тона. 
 Реколтата от 7.5 хил. тона малини през 2017 г. отрежда четвърто място на България в Европейския съюз, а тази година 
дори имаше случай и на рекорд. Най-голямо е производството на малини в Полша - 104 хил. тона. Испания и 
Великобритания заемат втора и трета позиция съответно с 43.5 хил. тона и 15.5 хил. тона.  
България е на четвърто място и по отглеждане на череши. Реколтата от този вид  е 48 хил. тона, като пред страната са само 
Италия, Испания и Гърция. България е петият най-голям производител на тютюн за 2017 г. В страната са отгледани общо 
13 хил. тона. Италия и Полша са лидери с 48 хил. и 32 хил. тона.  В производството на ориз, люцерна, дини, праскови и 
кайсии България е на шесто място в ЕС, показва още изследването на Евростат. 
 
Manager.bg 
 
√ Слабият износ и забавяне на вътрешното потребление ще понижат ръста на българската икономика през 2019 г.  
Слабият износ ще продължи и през 2019 година и заедно с успокояването на вътрешното потребление ще забави ръста на 
българската икономика до 3%, прогнозира световният лидер в застраховането на търговски кредити - Euler Hermеs. Според 
международните анализатори спадът в експорта е и основната причина за очаквано по-нисък ръст от 3,2% на БВП за 2018 
година. 
Спад на износа 
Прогнозата на Euler Hermes e за спад на нетния експорт от 4,2% за 2018 година, като това е осезаемо негативна тенденция 
след години на стабилен ръст. Експертите припомнят, че само преди две години именно износът беше основният двигател 
за растеж на икономиката. 
Отрицателните стойности за 2018 година се обясняват със съществено намаляване на обема на сделките с Турция и Русия. 
Износът към южната ни съседка се е свил с около една четвърт спрямо 2017 година заради фискалната криза там, а към 
Русия се е стопил наполовина заради промени произтичащи от икономическите санкции, наложени от САЩ. Частично това 
беше наваксано с увеличаването на износа към ЕС, който обаче през 2019 година ще се забави заради очаквано по-ниския 
ръст на европейските икономики. 
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Прогнозата на експертите на Euler Hermes е през 2019 година експортът към Турция да продължи да намалява, а към Русия 
да се стабилизира, но на по-ниски нива спрямо предходните години. Така след стъпката назад, през 2019 година се очаква 
нормализиране, но нетният експорт ще остане отрицателен. 
“Динамиката на търговските отношения води и до засилено търсене на застраховки на кредитния риск. Все повече 
компании осъзнават необходимостта не просто да гарантират вземанията си, но и да проверят предварително партньорите 
си особено в държавите с повишен икономически риск. Като партньор ние можем да помогнем и с това, тъй като Euler 
Hermes разполага с най-голямата база данни с досиета на компании в света”, обясни Камелия Попова, Управител на Euler 
Hermes за България. 
Вътрешно потребление 
“Основният компенсаторен фактор и двигател за развитието на българската икономика през 2018 година отново е 
вътрешното потребление. Прогнозата ни за ръст на инвестициите от 7,7% e положителна индикация за възстановяване, 
както и за успешно усвояване на европейските фондове”, коментира Манфред Щамер, Главен анализатор Икономически 
проучвания и оценка на риска на Euler Hermes. 
“В същото време трябва да отчетем дисбаланса в двигателите на растеж и да сме подготвени за успокояване на вътрешното 
потребление през 2019 година, което ще доведе и до продължаващо леко забавяне на българската икономика”, допълва 
Щамер. 
Според прогнозата на Euler Hermes след ръст на инвидуалното потребление от 7,8% за 2018 година той ще се забави на 
5,5% през 2019 година, а публичното съответно – от 3,6% и на 3%. Увеличаването на инвестициите също ще се забави до 
5%. 
Безработица, заплати, инфлация 
Ръстът на индивидуалното потребление е свързан с намаляването на безработицата, което се очаква да продължи, но с 
по-незначителен темп – от ниво 6,2% за 2017 година, до прогнози за 5,3% за 2018 година и 5% за 2019 година. Същото важи 
и за увеличаването на трудовите възнаграждения, което се забавя от 11,8% за 2017 година, до прогнози за 7,6% и 6,5% за 
2018 и 2019 година. Инфлацията се стабилизира на прогнозни нива от 2,9% за 2018 и 2,8% за 2019 година. 
 

 
 
Висок външен дълг 
За поредна година анализаторите на Euler Hermes обръщат специално внимание на високия външен дълг на България като 
относителен дял от БВП. Въпреки положителната тенденция за спад - от 92% по време на кризата през 2014 година до 
прогнози за 64% през 2018 година и 63% през 2019 година, той остава над нивата до 50% приети за нормални при 
развиващи се икономики. Това носи теоритичен риск при необходимост от покриване или рефинансиране във времена на 
икономически сътресения на глобално или регионално ниво. 
Риск за бизнеса, фалити, забавени плащания 
Анализаторите на Euler Hermes отбелязват и устойчивата тенденция за намаляване на фалитите у нас от 2014 година насам. 
Прогнозата е през 2018 година те да са с около 5% по-малко в сравнение с предходната, а през 2019 година нивото да 
падне дори под 400 годишно. 
“Това от една страна е индикация за стабилността на българската икономика, въпреки лекото й забавяне, като 
допълнителен фактор за тренда е ръстът на предоставените кредити през последните две години. От друга страна обаче 
отново фокусираме вниманието върху основната причина - специфичните административни усложнения и много тежката 
процедура за обявяването на несъстоятелност в България,”, обясняват експертите на Euler Hermes. 
Сравненителен анализ на застрахователите показва, че ако у нас обявяването на фалит отнема средно 3,3 години, то в 
развитите икономики е наполовина - 1,7 години. Близо два пъти по-ниско е и нивото на възстановяване на вземанията – 
за България то е 37%, докато при развитите икономики – 71%. 
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Ръст на застраховките на търговски кредити 
“Тези специфики, както и увеличената динамика на 
търговските отношения заедно с очакваното 
забавяне на българската и европейска икономика 
направи по-внимателни дори големите компании, 
лидери на пазара. Ако до момента те се радваха на 
относителен комфорт, през 2018 година отчитаме и 
засилен интерес към застраховки на кредитния риск 
именно от големи и стабилни организации, които 
искат да гарантират спокойствието си въпреки 
силните си позиции”, предупреждава Камелия 
Попова, Управител на Euler Hermes за България. “Това 
е съвсем разумно решение, защото срещу над 3 
години процедура по обявяване на несъстоятелност и 
неяснота за възстановяване на вземанията, ние 
изплащаме застраховката в рамките на няколко 
месеца. Освен заради разумното обезпечаване на 
сделки, интересът към този тип застраховки нараства 
и заради увеличаване на доверието в компанията при 
осигуряване на кредитиране”, допълва тя. 
Като резултат от Euler Hermes отчитат троен ръст на 
запитванията за застраховки на кредитния риск в 
България за 2018 година спрямо предходната, като 
той е равномерно разпределен между големи, 

средни и малки компании. За година компанията е увеличила с 20% общата стойност на обезпеченията, които осигурява 
на българския пазар, като тя вече надхвърля 1,2 млрд. евро. Очаква се трендът да продължи и през 2019 година, като 
анализът показва, че този тип застраховки тепърва ще се развиват у нас, където нивото на навлизането им на пазара е в 
пъти по-ниско в сравнение с ЕС. 
 
√ Ким Чен-Ун е на посещение в Китай 
евернокорейският лидер Ким Чен-ун е на посещение в Китай по покана на китайския президент Си Цзинпин. Това 
потвърдиха информационните агенции на двете страни Синхуа и КЦТА, цитирани от Ройтерс. 
Визитата на Ким е от 7 до 10 януари. Това е четвъртата среща на върха между двамата лидери. Ким е придружаван от 
съпругата си И Сол-джу и от висши севернокорейски политици, включително заместник-председателя на Корейската 
трудова партия Ким Йон Чхол Ким Йон Чхол и външния министър И Йон Хо., предава БТА. 
Влакът на севернокорейският лидер пристигна в Пекин на северната железопътна гара, където имаше разположени 
полицаи и паравоенни части. Дълга автоколона, с каквато пътуват държавни ръководители, потегли от гарата малко след 
пристигането на влака, с който се смята, че е пристигнал севернокорейският лидер. 
Той замина за Китай броени дни след като предупреди, че може да поеме по алтернативен път, ако САЩ не облекчат 
санкциите и натиска върху изолираната му страна. Срещата се осъществява на фона на плановете за втора среща на върха 
с американския президент Доналд Тръмп, чиято цел ще е постигането на споразумение за ядрено обезоръжаване на 
Корейския полуостров. 
"Ким иска да напомни на администрацията на Тръмп, че има дипломатически и икономически опции отвъд това, което 
Вашингтон и Сеул могат да предложат", заяви пред Ройтерс експертът по отбрана Хари Казианис от мозъчния тръст "Център 
за национален интерес". 
"Новият път", който Ким спомена в новогодишната си реч, може фактически да е прикрита заплаха за сближаване с Пекин. 
Това трябва да разтревожи доста Америка", каза Казианис. 
Миналата година Ким отиде три пъти в Китай преди и след срещите си на върха с президентите на САЩ и Южна Корея. 
 
√ САЩ и ЕС сядат на масата за преговори, ще решават търговските различия  
Еврокомисарят за търговията Сесилия Малмстрьом ще се срещне днес във Вашингтон с постоянния търговски представител 
на САЩ Робърт Лайтхайзър, за да обсъдят отново търговията, съобщи говорител на Европейската комисия, цитиран от 
Франс прес. 
От месеци Вашингтон и Брюксел работят за постигане на принципно търговско споразумение, обявено в края на юли от 
американския президент Доналд Тръмп и ръководителя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 
Тази новина позволи да се постигне примирие между двете страни в момент когато Тръмп заплашваше да наложи тежки 
мита на европейския автомобилен сектор. 
Двамата лидери се ангажираха да работят по търговско споразумение за промишлени стоки, по което все още няма 
напредък, като САЩ предпочитат в момента да се съсредоточат върху регулаторното сътрудничество между двете 
преговарящи страни. 
Брюксел предвижда сътрудничество на доброволна основа по бъдещите стандарти при новите технологии като 
безпилотните автомобили, 3D принтирането и киберсигурността, обясни през ноември европейски източник. 
Утре Малмстрьом ще участва в тристранни преговори с Япония и САЩ по търговски спорове, сред които практиките, 
подкопаващи международната търговия 
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√ Еврото се стабилизира на нива от 1,14 долара 
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,14 долара. В междубанкова търговия днес единната европейска валута се 
разменяше за 1,1447 долара. 
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1445 долара за едно евро. 
 
√ Цените на петрола почти без промяна на пазарите в Азия 
Цените на петрола останаха стабилни в азиатската търговия след силното поскъпване на суровината през последните дни, 
предаде Асошиейтед прес. 
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол повиши цената си с 2 цента до 48,54 долара за барел. 
Лондонският сорт Брент от Северно море поевтиня с 1 цент до 57,32 долара за барел. 
 


