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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,
Асоциацията на индустриалния капитал в България изразява следното
СТАНОВИЩЕ
по проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП):
Процедурно – позоваването на изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4 от ЗНА за общественото обсъждане за нас
е неоснователно и с неубедително посочени причини, тъй като дори при спазване на общия 30 дневен срок няма пречка
проектът да бъде приет своевременно, предвид влизането на закона в сила от 28.01.2019 г. Предвид спорния характер на
редица норми и тяхното отражение върху бизнеса с горива, според нас ще е целесъобразно отлагане на влизането в сила
на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
(ЗАРИДСНПНП). Същото се отнася и до обсъждания проект на наредба.
Ползваме повода отново да заявим неотклонно следваната от нас принципна позиция за подкрепа на всички мерки,
насочени към ограничаване на сивата икономика, което е сред декларираните основни цели на закона. Според нас обаче
постигането на подобна цел е несъвместимо с ограничаване на реалната конкуренция от каквото са сериозно обезпокоени
множество оператори в бранша.
След обстоен анализ на проекта на наредба констатираме:
1. Проектът възпроизвежда нормите на Закона за административното регулиране на икономически дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход, при очевидно съблюдаване на явните му противоречия с чл. 19
от Конституцията на Република България по отношение на свободната стопанска инициатива, създаването и
гарантирането на еднакви правни условия за стопанска дейност, предотвратяването на злоупотребата с
монополизма, нелоялната конкуренция, защитата на потребителите, инвестициите и стопанската дейност;
2. Както правилно е отбелязано на стр. 2 от Доклада на междуведомствената работна група, създадена със Заповед
№ РД-16-1053/11.09.2018 г. на министъра на икономиката (за изготвяне на Проект на Наредба, с която се
определят реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани
с нефт и продукти от нефтен произход) „С проекта на Наредба не се въвеждат текстове от европейско
законодателство“. Спестено е обаче обстоятелството, че с този проект се нарушават норми на общностни актове
като:
▪ Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година, относно услугите на
вътрешния пазар, (Преамбюл (52) – опростяване на административните процедури и формалностите, Преамбюл
(69) „Когато изискванията са дискриминационни или не са обективно оправдани от наложителни причини,
свързани с обществения интерес, или когато са непропорционални, те трябва да бъдат премахнати или изменени“,
Преамбюл (99) “Застраховката или гаранцията следва да са адекватни на характера и степента на риска“,
Преамбюл (110) „За държавите-членки следва да бъде невъзможно да заобикалят правилата, определени в
настоящата директива, включително разпоредбата за свободата на предоставяне на услуги, чрез провеждане на
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проверки, инспекции или разследвания, които са дискриминационни или непропорционални“, Член 5
Опростяване на процедурите, Член 10 Условия за предоставяне на разрешение, Член 14 Забранени изисквания,
параграф 7 и т. н).
▪ Директива (ЕС) 2015 /1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура
за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на
информационното общество, (Преамбюл (2) – „забраната за количествени ограничения на движението на стоки и
на мерките, които имат същия ефект, е един от основните принципи на Съюза“, Преамбюл (7) „Целта на вътрешния
пазар е да създава среда, която допринася за конкурентноспособността на предприятията“).
и най-вече
▪ Актът за малкия бизнес (Small Business Act), прокламирал европейския принцип за конкурентоспособност – „Мисли
първо за малките”.
3. Основен порок на проекта на НРУВРЛОИДСНПНП е, че за множество от разписаните норми липсва законова
делегация. Такива е предвидена в ЗАРИДСНПНП, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 16, ал. 1. Делегацията се свежда до
това министърът на икономиката да издаде наредба, с която се определят само редът и условията за водене на
регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Не
такова е решението в проекта на наредба:
▪ В чл. 14, ал. 1 т. 4 се въвежда изискване за представяне на документи за собственост, удостоверяващи наличието
на вещни или облигационни права за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1-6 от Закона;
▪ В чл. 16, ал. 1, т. 4 и чл. 17, ал. 1, т. 6 се въвежда изискване за представяне на обяснителни записки от съответния
заявител;
▪ В чл. 19, ал. 1, т. 4 и в чл. 21, ал. 1, т. 1 се въвежда изискване за представяне на документ за собственост;
▪ В чл. 35, ал. 1 депозитът в пари се предоставя за срок, не по-кратък от една година и шест месеца, считано от датата
на подаване на заявлението до прекратяване на регистрацията или замяна на паричния депозит с банкова
гаранция. В чл. 10, ал. 3 от Закона, срокът е ограничен единствено до една година и шест месеца от подаване на
заявлението, без допълнително ограничение.
Посочените (неизчерпателно) съществени пороци обосновават позицията ни против проекта на Наредба за реда и
условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход (НРУВРЛОИДСНПНП).
Nova TV
√ СЛЕД ПОСКЪПВАНЕТО НА ТОКА: Ще скочат ли цените на стоките от първа необходимост?
„Когато електрическата енергия поскъпва, е ясно, че и крайният продукт ще поскъпне. Неизбежно е. Въпросът е обаче дали
е неизбежно поскъпването на самата суровина. Трябва да разберем дали ситуацията на пазара е нормална". Така
президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира темата с цената на електричеството в ефира на „Здравей, България”.
Той допълни, че в България имаме най-скъпият промишлен ток в цяла Европа. Според него пазарът се манипулира от
производители и търговци.
„На ниво производител има няколко проблема, които все още не са решени. Първият основен проблем са квотите, които
скочиха петорно. Вторият момент е добавката задължение към обществото. Въпросът е дали регулаторът може да я
регулира на по-кратък период, а не на годишна база”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.
Той допълни, че в момента плащаме 72 лв. за киловатчас за бита. И допусна, че до лятото тарифите за електроенергия със
сигурност ще скочат.
Целия разговор по темата гледайте във видеото.
БНТ
√ В "Още от деня": Има ли спекула на енергийния пазар? - говорят експертите
В обществото тлее напрежение, на което институциите трябва да отговорят незабавно. Хората се готвят за скок на цените
на основните стоки и услуги. Това се казва в декларация на КНСБ, заради която се проведе извънредно заседание на
Националния съвет за тристранно сътрудничество. Какви са резултатите след срещата и чака ли ни ценови шок заради
пазара на електроенергия - темата в студиото на "Още от деня" коментираха Васил Велев - председател на УС на Асоциация
на индустриалния капитал в България и Александър Загоров - конфедерален секретар на КТ "Подкрепа".
Енергийни експерти манипулират обществото, сравнявайки с година назад цените на нашата енергийна борса и на други
такива, заяви Васил Велев. По думите му, за този период картината е коренно различна и освен това, когато сравняваме
цените на борсите, крайният потребител винаги плаща такси, които у нас са много по-високи отколкото в съседните страни.
Васил Велев - председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България: Референтната цена я осреднявам
на 72 лв за мегаватчаса еленергия. Миналата година беше 88 лв, тази година за същия период е 133 лв, което е 51%
увеличение. Ситуацията е абсолютно ненормална, като отчетем факта, че потреблението не е нараснало.
Очаквахме повече конкуренция при въвеждането на либералния пазар, обясни Александър Загоров. По думите му,
индустриалните отношения в България ще пострадат, тъй като различните бизнес субекти са пестеливи в отношенията
помежду си.
Александър Загоров - конфедерален секретар на КТ "Подкрепа": Тенденцията е след време да няма регулиран пазар, но
това сближаване на пазарите, ако отидем на либерализация, възможно е този социален резултат да бъде в отрицателна
ситуация - тоест българският бит да плаща много високи цени.
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В тази ситуация печелят износителите, някои търговци печелят, но при всички случаи, губят хората. Ние сезирахме и КЕВР
за нерационалните нива в един и същи час на двата пазара на електроенергия. Ще видим какви ще са изводите в анализа
на КЕВР, допълни още Велев.
Вижте целия разговор във видеото.
Bloomberg TV
√ Регулацията на Българската енергийна борса трябва да се повиши
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, Бизнес старт, 09.01.2019
Очевидно на свободния пазар на електроенергия у нас има проблеми. Българската енергийна борса не работи ефективно,
цените не са пазарни. Трябва да се въведат регулации, с които енергийната борса да започне да работи наистина спрямо
търсенето и предлагането, а не спрямо действията на някои участници на пазара. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен
директор на АИКБ, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.
Според Иванов основният проблем на борсата е наличието само на един продавач – Българският енергиен холдинг и трите
му дружества.
„Когато имаме един продавач, той може сам да определя количествата, които предлага, и да променя цената им. Така на
пазара се предлагат все по-малки количества електроенергия на все по-висока цена“.
Гостът коментира и възможностите за предотвратяване на опитите за манипулация на цените. Едно от решенията е да се
повиши контролът от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
„КЕВР тепърва обяви, че ще купува специализирано технологично оборудване, за да изследва борсовата търговия. Това
означава, че в последните години изобщо не е осъществяван ефективен контрол на борсата“.
Като част от необходимите мерки експертът изтъкна и нуждата от повишаване на прозрачността на борсата, както и
увеличаване на ефективността на производителите.
„Става въпрос главно за ТЕЦ „Марица-изток 2“ и „Мини Марица-Изток“, защото се смята, че там има изкуствено
завишаване на себестойността и стремеж към продажби на по-висока цена“.
Високите цени на електроенергията са засегнали производствените процеси на бизнеса, отбеляза Иванова.
„Някои компании спряха работа при шоковото поскъпване, защото цената на електроенергията влияе пряко на
себестойността на произвежданата продукция. Те реорганизираха дейността си по-късно заради сключените вече
договори, като обаче въведоха нощни смени и работа през почивните дни“.
В. Монитор
√ Работодателите също скочиха на закона за малките бензиностанции
От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в свое писмо до министъра на икономиката Емил Караниколов, изразиха
отрицателното си становище по проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи
икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
От работодателската организация констатират противоречия с Конституцията на Република България по отношение на
свободната стопанска инициатива, създаването и гарантирането на еднакви правни условия за стопанска дейност,
предотвратяването на злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция, защитата на потребителите, инвестициите
и стопанската дейност. От АИКБ се установяват още, че в доклада на междуведомствената работна група, създадена със
заповед на министъра на икономиката (за изготвяне на проекта на наредбата) е записано, че с нея не се въвеждат текстове
от европейско законодателство, но е спестено е обаче обстоятелството, че с този проект се нарушават няколко норми на
общностни актове.
Според работодателската организация основен порок на проекта е, че за множество от разписаните норми липсва
законова делегация.
√ Скъпият ток вдигнал харчовете на бизнеса с 50%
Предлагат отлагане с 6 м на закона за малките бензиностанции
С над 50 на сто са скочили разходите на бизнеса за електрическа енергия само за година. Това стана ясно от думите на
Васил Велев от АИКБ по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъдиха проблемите в
енергетиката. По тази причина, според него, не могат да нарастват и заплатите на наетите работници.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обясни, че цената на тока на едро в България е около 39 евро за МВтч, в
Италия - 44,46 евро/МВтч, Гърция - 60,41 евро/МВтч, Сърбия 50 евро/МВтч. За последните 2 години борсовата цена у нас
е от 4,64% до 35,1% по-ниска, отколкото на борсите в Румъния и Унгария.
Министърът припомни още и за невисокия интерес на бизнеса към търговете за продажба на електроенергия директно от
най-големите държавни производители. По думите й за 2018 г. АЕЦ е провел 127 търга за продажба на електрическа
енергия. За 48 от тях не са явили клиенти. Подобно е било положението е и за другата държавна централа, продаваща ток
на борсата - ТЕЦ „Марица Изток 2“, а от 24 търга на държавната НЕК към 4 не е имало интерес.
Във връзка с недоволството от високите цени на тока от страна на бизнеса лидерът на КНСБ Пламен Димитров предложи
всяко тримесечие да се презаглежда размерът на таксата „Задължение към обществото“, за да бъде тя по-актуална.
Относно твърденията, че скъпият ток на борсата е причина за поскъпването на редица стоки, вицепремиерът Томислав
Дончев посочи данни на статистиката, според които за последните 6 месеца са скочили цените на пшеницата, брашното и
хляба с 13% или на един хляб 20 ст. Яйцата обаче са поевтинели с 25%. При другите храни цените са стабилни и има дори
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спад. Заместникът на Бойко Борисов поиска списък на затворените фабрики заради скъпия ток, за да обследва лично
причините за спирането на работата там.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова информира присъстващите и за мерките относно рисковете от затваряне
на големите тецове в Маришкия басейн. „На 22 януари българска делегация ще посети Брюксел, където ще обсъжда
бъдещето на ТЕЦ „Марица Изток 2“. Такива срещи предстоят и за другите централи“, обяви Петкова. Тя уточни и че целта
по Европейска директива за намаляване на парниковите емисии е 31% от енергийното производство да бъде от ВЕИ, а
българското правителство залага 25% за възобновяеми източници. „Ще продължим с нашия диалог и ще има спокойствие
и добри резултати в енергийния сектор“, прогнозира ресорният министър.
На заседанието стана ясно още, че министерството на икономиката внася в сряда, на заседанието на правителството
предложение промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход или известен като закона „Ревизоро”, засягащ малките бензиностанции да бъдат отложени
с шест месеца. Новината съобщи ресорният министър Емил Караниколов. Той подчерта, че наредбата за прилагане на
закона е готова. Към нея нямало забележки. Всички забележки били по закона. Министърът смята, че е необходимо още
време, за да се намерят правилните решения и да има един работещ закон за горивата.
Publics.bg
√ АИКБ настоява за отлагането на законови разпоредби за търговията с горива
Според организацията новите текстове са в противоречие с Конституцията на България и с европейските регулации
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява в становище, изпратено до министъра не икономиката
Емил Караниколов, да бъде отложено влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономически
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). Оттам настояват да бъде отложен и
обсъжданият проект на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП).
Според АИКБ текстовете в новата наредба противоречат на чл. 19 от Конституцията по отношение на свободната стопанска
инициатива и предотвратяването на злоупотребата с монополизма. Текстът на наредбата нарушава и редица общностни
актове, считат от организацията.
Пълният текст на становището на АИКБ може да видите по-долу:
Становище по проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП):
Процедурно - позоваването на изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4 от ЗНА за общественото обсъждане за нас
е неоснователно и с неубедително посочени причини, тъй като дори при спазване на общия 30 дневен срок няма пречка
проектът да бъде приет своевременно, предвид влизането на закона в сила от 28.01.2019 г. Предвид спорния характер на
редица норми и тяхното отражение върху бизнеса с горива, според нас ще е целесъобразно отлагане на влизането в сила
на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
(ЗАРИДСНПНП). Същото се отнася и до обсъждания проект на наредба.
Ползваме повода отново да заявим неотклонно следваната от нас принципна позиция за подкрепа на всички мерки,
насочени към ограничаване на сивата икономика, което е сред декларираните основни цели на закона. Според нас обаче
постигането на подобна цел е несъвместимо с ограничаване на реалната конкуренция от каквото са сериозно обезпокоени
множество оператори в бранша.
След обстоен анализ на проекта на наредба констатираме:
1. Проектът възпроизвежда нормите на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с
нефт и продукти от нефтен произход, при очевидно съблюдаване на явните му противоречия с чл. 19 от Конституцията на
Република България по отношение на свободната стопанска инициатива, създаването и гарантирането на еднакви правни
условия за стопанска дейност, предотвратяването на злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция, защитата на
потребителите, инвестициите и стопанската дейност;
2. Както правилно е отбелязано на стр. 2 от Доклада на междуведомствената работна група, създадена със Заповед № РД16-1053/11.09.2018 г. на министъра на икономиката (за изготвяне на Проект на Наредба, с която се определят реда и
условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход) „С проекта на Наредба не се въвеждат текстове от европейско законодателство“. Спестено е обаче
обстоятелството, че с този проект се нарушават норми на общностни актове като:
Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година, относно услугите на
вътрешния пазар, (Преамбюл (52) - опростяване на административните процедури и формалностите, Преамбюл (69)
„Когато изискванията са дискриминационни или не са обективно оправдани от наложителни причини, свързани с
обществения интерес, или когато са непропорционални, те трябва да бъдат премахнати или изменени“, Преамбюл (99)
“Застраховката или гаранцията следва да са адекватни на характера и степента на риска“, Преамбюл (110) „За държавитечленки следва да бъде невъзможно да заобикалят правилата, определени в настоящата директива, включително
разпоредбата за свободата на предоставяне на услуги, чрез провеждане на проверки, инспекции или разследвания, които
са дискриминационни или непропорционални“, Член 5 Опростяване на процедурите, Член 10 Условия за предоставяне на
разрешение, Член 14 Забранени изисквания, параграф 7 и т. н).
Директива (ЕС) 2015 /1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за
предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното
общество, (Преамбюл (2) – „забраната за количествени ограничения на движението на стоки и на мерките, които имат
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същия ефект, е един от основните принципи на Съюза“, Преамбюл (7) „Целта на вътрешния пазар е да създава среда, която
допринася за конкурентноспособността на предприятията“).
и най-вече
Актът за малкия бизнес (Small Business Act), прокламирал европейския принцип за конкурентоспособност – „Мисли първо
за малките”.
3. Основен порок на проекта на НРУВРЛОИДСНПНП е, че за множество от разписаните норми липсва законова делегация.
Такива е предвидена в ЗАРИДСНПНП, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 16, ал. 1. Делегацията се свежда до това министърът на
икономиката да издаде наредба, с която се определят само редът и условията за водене на регистър на лицата,
осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Не такова е решението в проекта
на наредба:
В чл. 14, ал. 1 т. 4 се въвежда изискване за представяне на документи за собственост, удостоверяващи наличието на вещни
или облигационни права за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1-6 от Закона;
В чл. 16, ал. 1, т. 4 и чл. 17, ал. 1, т. 6 се въвежда изискване за представяне на обяснителни записки от съответния заявител;
В чл. 19, ал. 1, т. 4 и в чл. 21, ал. 1, т. 1 се въвежда изискване за представяне на документ за собственост;
В чл. 35, ал. 1 депозитът в пари се предоставя за срок, не по-кратък от една година и шест месеца, считано от датата на
подаване на заявлението до прекратяване на регистрацията или замяна на паричния депозит с банкова гаранция. В чл. 10,
ал. 3 от Закона, срокът е ограничен единствено до една година и шест месеца от подаване на заявлението, без
допълнително ограничение.
Посочените (неизчерпателно) съществени пороци обосновават позицията ни против проекта на Наредба за реда и
условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход (НРУВРЛОИДСНПНП).
News.bg
√ Работодателите не приемат предложения регистър на нефтените посредници
Работодателите не подкрепят проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи
икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (НРУВРЛОИДСНПНП). Това се казва в становище
на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
В Становището на АИКБ подробно се изреждат мотивите за несъгласието на бизнеса с предложения документ.
Според тях е неоснователно позоваването на Закона за нормативните актове с искане за обществено обсъждане и без
убедителни причини. Няма пречка проектът да бъде приет своевременно, тъй като законът влиза в сила от 28 януари 2019
г.
Предвид спорния характер на редица норми и тяхното отражение върху бизнеса с горива, според нас ще е целесъобразно
отлагане на влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). Същото се отнася и до обсъждания проект на наредба.
Според АИКБ намаляването на сивата икономика е несъвместимо с ограничаване на реалната конкуренция от каквото са
сериозно обезпокоени множество оператори в бранша. Те не са съгласни със следните моменти в проектонаредбата:
Проектът възпроизвежда нормите на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с
нефт и продукти от нефтен произход, при очевидно съблюдаване на явните му противоречия с чл. 19 от Конституцията на
Република България по отношение на свободната стопанска инициатива, създаването и гарантирането на еднакви правни
условия за стопанска дейност, предотвратяването на злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция, защитата на
потребителите, инвестициите и стопанската дейност;
Както правилно е отбелязано на стр. 2 от Доклада на междуведомствената работна група, създадена със Заповед № РД16-1053/11.09.2018 г. на министъра на икономиката (за изготвяне на Проект на Наредба, с която се определят реда и
условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход) "С проекта на Наредба не се въвеждат текстове от европейско законодателство". Спестено е обстоятелството,
че с този проект се нарушават норми на общностни актове, пишат от АИКБ.
Те изреждат документите, с които проектонаредбата влиза в противоречие, сред които е и Директива 2006/123/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година, относно услугите на вътрешния пазар.
Следващият документ, на който противоречи предложеният документ е Директива (ЕС) 2015 /1535 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. Тя установява процедура за предоставянето на информация в сферата на
техническите регламенти и правила за услугите на информационното общество.
Проектонаредбата противоречи най-вече на Акта за малкия бизнес (Small Business Act), прокламирал европейския принцип
за конкурентоспособност - "Мисли първо за малките".
Според бизнеса, основният порок на проекта на наредбата - НРУВРЛОИДСНПНП е, че за множество от разписаните норми
липсва законова система от сделки (делегация). Делегацията се свежда до това министърът на икономиката да издаде
наредба, с която се определят само редът и условията за водене на регистър на лицата, които осъществяват икономически
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Не такова е решението в проекта на наредбата, пишат от
бизнеса.
От АИКБ описват и още едно противоречие на проекто документа - предложението в чл. 35, ал. 1 депозитът в пари се
предоставя за срок, не по-кратък от една година и шест месеца, считано от датата на подаване на заявлението до
прекратяване на регистрацията или замяна на паричния депозит с банкова гаранция. В чл. 10, ал. 3 от Закона, срокът е
ограничен единствено до една година и шест месеца от подаване на заявлението, без допълнително ограничение.
Заради тези мотиви от АИКБ не приемат проектонаредбата.
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Manager.bg
√ Внос-износ на енергийната борса - купуваме скъпо евтината енергия, която сме изнесли
Цените на енергийната борса ще повлияят на цените на стоките и услугите, ще доведат до инфлация, задържане на
заплатите и до обедняване на населението. Позицията беше изразена от президента на КНСБ Пламен Димитров и от
председателя на АИКБ Васил Велев по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което
се обсъждат теми от енергетиката по искане на КНСБ, предаде БТА. Ситуацията е ненормална - в момента имаме внос на
енергия, а не износ, защото евтината енергия, която сме изнесли, сега я купуваме скъпо обратно, алармираха
работодателите.
Димитров и Велев призоваха за спешни мерки срещу негативното влияние от случващото се на свободния пазар на
енергия. Те прогнозираха, че там, където цените на борсата не могат да бъдат прехвърлени върху стоките, ще има
ограничаване на производството.
Парите, които трябва да платим за увеличение на заплатите, ще ги платим като увеличена цена за електропотреблението
и несъмнено такова увеличение няма как да не се пръхвърли на домакинствата, предупреди Васил Велев. Според него
решенията са свързани с увеличаване на предлагането, засилване на контрола на КЕВР за спекулации на борсата, важно е
и как се управлява държавната енергетика. 72 процента формират на свободния пазар трите дъщерни дружества на БЕХ,
което е господстващо положение, а от поведението на БЕХ зависи ситуацията.
Дошло е времето за радикални стъпки, както на национално, така и на европейско ниво за защита на българската
енергетика, отбеляза на свой ред Пламен Димитров. По думите му мерките в защита на енергетиката са мерки за защита
на националната ни сигурност.
Енергийната несигурност влияе негативно върху икономиката - предприятия затварят, има отказ от увеличение на заплати
заради неяснотата на цените на електроенергията, добави той. Според него малките училища и болници също трябва да
имат яснота как през годините се движи /цената на - бел.ред./ тока за техните нужди.
Димитров смята, че един от най-важните въпроси е заемането на позиция на България по т.нар. механизъм за статут на
въглероден неутралитет. Той призова за засилване на експертизата и активността на КЕВР при наблюдение и оценка на
предизвикателствата на пазара и своевременна интервенция. КНСБ настоява за регламентиране на възможностите на
регулатора за интервенция в кризисни ситуации. КНСБ иска още регулаторният преглед от страна на КЕВР на цените в
сектор "Енергетика", извършван на тримесечна база, да обхване и добавката "Задължение към обществото", чрез което,
според синдикалната организация, може да осигури регулация на крайните ценови равнища.
Към настоящия момент сме свидетели на опити за спекулации на пазара на електроенергия и регулаторът трябва да каже
кой движи това, заяви Пламен Димитров. Той прогнозира, че подобни спекулации ще доведат до промени в регулирания
пазар от 1 юли, дори и преди това, както и до спекулативни ръстове на стоки и услуги. Това много търговци ще обяснят с
повишени цени на електроенергията, независимо че понякога няма да имат нищо общо с тях, допълни Димитров.
Ситуацията е ненормална - към края на декември миналата година констатирахме, че имаме с 51 процента по-висока
средна цена на пазара ден напред, отколкото година по-рано, каза председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му тези
51 процента, или 45 лева за мегават час, не могат да бъдат обяснени с ръста на цените на квотите, който е много по-малък
и засяга по-малък сектор от целия пазар. Според Велев част от причините са недоброто управление на държавната
енергетика и най-вече на НЕК. Иначе как можем да си обясним, че за същия период миналата година ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 са
произвели и продали с 660 хиляди мегават часа по-малко, отколкото година по-рано, допълни Велев.
Dnevnik.bg
√ Скъпият ток ще "изяде" ръста на заплатите, предупредиха бизнесът и синдикатите
Синдикатите и работодателите предупредиха, че цените на енергийната борса ще повлияят на цените на стоките и
услугите, ще доведат до инфлация, задържане на заплатите и до обедняване на населението. Позицията беше изразена от
президента на КНСБ Пламен Димитров и от председателя на АИКБ Васил Велев по време на заседанието на Националния
съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат теми от енергетиката по искане на КНСБ, съобщи БТА.
Димитров и Велев призоваха за спешни мерки, за да не се случи това. Те прогнозираха, че там, където цените на борсата
не могат да бъдат прехвърлени върху стоките, ще има ограничаване на производството.
Парите, които трябва да платим за увеличение на заплатите, ще ги платим като увеличена цена за електропотреблението
и несъмнено такова увеличение няма как да не се прехвърли на домакинствата, каза Васил Велев. Според него решенията
са свързани с увеличаване на предлагането, засилване на контрола на КЕВР за спекулации на борсата, важно е и как се
управлява държавната енергетика. 72% от свободния пазар формират трите дъщерни дружества на Българския енергиен
холдинг (БЕХ), каза Велев, което по думите му е господстващо положение, защото от поведението на БЕХ зависи
ситуацията.
Пламен Димитров заяви, че е дошло времето за радикални стъпки, както на национално, така и на европейско ниво за
защита на българската енергетика, която е част от системата за национална сигурност.
Енергийната несигурност влияе негативно върху икономиката - предприятия затварят, има отказ от увеличение на заплати
заради неяснотата на цените на електроенергията, коментира председателят на синдиката. По думите му малките училища
и болници също трябва да имат яснота как през годините се движи цената на тока за техните нужди.
Димитров смята, че един от най-важните въпроси е заемането на позиция на България по т. нар. механизъм за статут на
въглероден неутралитет. Той призова за засилване на експертизата и активността на КЕВР при наблюдение и оценка на
предизвикателствата на пазара и своевременна интервенция. КНСБ настоява да се дадат повече възможности на
регулатора за намеса в кризисни ситуации. Синдикатът иска още регулаторният преглед от страна на КЕВР на цените в
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сектор "Енергетика", извършван веднъж на тримесечие, да обхване и добавката "Задължение към обществото", чрез което,
според синдикалната организация, може да осигури регулация на крайните цени.
Към настоящия момент сме свидетели на опити за спекулации на пазара на електроенергия и регулаторът трябва да каже
кой движи това, заяви синдикалният лидер. Той прогнозира, че подобни спекулации ще доведат до промени в регулирания
пазар от 1 юли, дори и преди това, както и до спекулативни ръстове на стоки и услуги. Това много търговци ще обяснят с
повишени цени на електроенергията, независимо че понякога няма да имат нищо общо с тях, допълни Димитров.
Ситуацията е ненормална - към края на декември миналата година констатирахме, че имаме с 51 процента по-висока
средна цена на пазара ден напред, отколкото година по-рано, добави председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му
тези 51 процента, или 45 лева за мегават час, не могат да бъдат обяснени с ръста на цените на въглеродните квоти, който
е много по-малък и засяга по-малък сектор от целия пазар. Според Велев част от причините са недоброто управление на
държавната енергетика и най-вече на Националната електрическа компания. Иначе как можем да си обясним, че за същия
период миналата година ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 (в комплекса Марица изток - бел. ред.) са произвели и продали с 660 хиляди
мегаватчаса по-малко, отколкото година по-рано, допълни Велев.
Представителите на бизнеса подчертаха, че в момента България внася, а не изнася ток - ненормално според тях ситуация,
при която изнесена евтино енергия сега се купува обратно скъпо.
Социалните партньори решиха, че днес ще обсъдят и спорния Закон за горивата, добавя БНР. В заседанието на съвета
участват вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на финансите Владислав Горанов.
ТВ Европа
√ Бизнес и синдикати заедно, искат по-голям контрол върху цената на тока
Без решение, но с единна позиция между синдикати и работодатели завърши извънредния тристранен съвет, свикан по
искане на КНСБ. Причина за заседанието стана поскъпването на тока за индустрията. Средната цена на киловатчас в
началото на тази седмица достигна 207 лв при 67 лв. за същите дни на 2018 г.
Пламен Димитров – КНСБ:
„Продължаваме да мислим, че регулаторът има и може да има по-активна роля в обследването на това кой как се държи
на свободния пазар. Искаме една по-голяма гъвкавост на решенията за определяне равнището на доставката „Задължение
към обществото“. Това би дало по-голяма гъвкавост и на пазарните цени“.
Васил Велев – АИКБ:
„Смятаме, че в рамките на изключенията трябва да се направи корекция от 1 април на ставката „Задължение към
обществото“. Смятаме, че КЕВР трябва да се намеси по-активно. Ако не бъде направено това, ще доведе до: прехвърляне
на тежестта към крайния потребител и там където ен е възможно ще доведе до свиване на производството“.
И бизнес, и синдикати са на мнение, че ако цената на електроенергията за индустрията расте, това неимоверно ще доведе
не само до по-скъпи стоки, но и до по-скъп ток и за домакинствата. Според властта обаче такъв ръст на цените няма. Няма
и да има, обещаха от КЕВР.
Теменужка Петкова – министър на енергетиката:
„Цените, които се формират на българската енергийна борса са най-ниските на пазара“.
Енергийният министър припомни, че целта в следващите години, е пазарът, чийто цени се регулират от КЕВР, да изчезне и
е категорична, че държавата няма вина за шоковото поскъпване на борсата през последните месеци.
За повече информация вижте видеото.
Dnes.bg
√ Бизнесът, синдикатите и МС: Скокът на тока ще свие доходите!
По-високата цена на електричеството за фирмите ще удари и производството
За първи път от много време работодатели и синдикати бяха единодушни в едно – скокът на тока за фирмите ще свие
доходите на хората и производството.
Основни стоки и услуги къде спекулативно, къде не, растат нагоре, настоя президентът на КНСБ Пламен Димитров, по чиято
инициатива заседава извънредно Тристранният съвет.
От синдиката поискаха радикални стъпки, с които да бъде защитена националната ни сигурност – енергетиката, и в
разговора да участва премиерът Бойко Борисов. КНСБ настоява още НС да даде възможности на КЕВР да бъде по-активен
за намеса в кризисни ситуации, както и да има компенсаторни механизми за фирмите.
Васил Велев от АИКБ посочи, че с 51% е по-висока средната цена на тока за индустрията спрямо миналата година и допусна,
че това до голяма степен се дължи на недоброто управление на държавната енергетика.
Велев прогнозира, че ръстът в цената ще доведе до обедняване и свиване на доходите, където увеличението може да се
прехвърли, а където не може заради международни договори – ще ограничи производството.
"Парите, които трябва да платим като увеличение на заплатите, ще ги платим като увеличена цена за енергопотребление",
каза Велев. Той посочи и че цената на тока след време ще се прехвърли от свободния на регулирания пазар, тоест на
домакинствата. Според него мерките трябва да включват увеличаване на предлагането на енергия и засилване на контрола
на КЕВР срещу спекулации на борсата.
До 3% трябва да поскъпне месото, до 2.3% олио и масла, до 2.1% млечни продукти, до 3.9% хлебни и тестени продукти,
пресметна пък колегата му Румен Радев от АИКБ.
Вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че ръст има при хляба, а за редица стоки има даже спад в цените, като даде
пример с яйцата – с над 25%.
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"Пазарът често реагира в режим на самосбъдващо се пророчество. Ако искате всички заедно да говорим, че цените ще се
вдигнат, ви обещавам, че те ще се вдигнат", контрира Дончев.
Енергийният министър Теменужка Петкова пък не се съгласи, че държавната енергетика е виновна за поскъпването.
"Не можем да твърдим, че има недостиг на енергия, за което свидетелства и рекордният износ, който се реализира – 41%",
каза министърът. Тя цитира данни, че средногодишната цена на свободния пазар у нас е била 39.95 евро за 2018 година.
За сравнение - в Гърция 60.41 евро, в Италия 61.31 евро, Германия 44.46 евро, в Сърбия – 50 евро, Унгария – 51 евро, като
това са най-близките до нас борси. Петкова уточни, че държавата има готовност да предостави помощ на индустрията за
въглеродни емисии, но след анализ какви точно са разходите на фирмите за това.
Шефът на КЕВР Иван Иванов пък опроверга спекулативни по думите му твърдения, че цените на тока за бита ще скочат с
15-20%. Според него регулаторът има достатъчно правомощия за контрол и смята да ги изпълни.
Финансовият министър Владислав Горанов коментира, че който има забележки към функционирането на енергийната
борса, трябва да бъде конкретен, за да се отстранят проблемите.
Pariteni.bg
√ Скъпият ток вдигнал харчовете на бизнеса с 50%
Предлагат отлагане с 6 м на закона за малките бензиностанции
С над 50 на сто са скочили разходите на бизнеса за електрическа енергия само за година. Това стана ясно от думите на
Васил Велев от АИКБ по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъдиха проблемите в
енергетиката.
По тази причина, според него, не могат да нарастват и заплатите на наетите работници.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обясни, че цената на тока на едро в България е около 39 евро за МВтч, в
Италия - 44,46 евро/МВтч, Гърция - 60,41 евро/МВтч, Сърбия 50 евро/МВтч. За последните 2 години борсовата цена у нас
е от 4,64% до 35,1% по-ниска, отколкото на борсите в Румъния и Унгария.
Министърът припомни още и за невисокия интерес на бизнеса към търговете за продажба на електроенергия директно от
най-големите държавни производители. По думите й за 2018 г. АЕЦ е провел 127 търга за продажба на електрическа
енергия. За 48 от тях не са явили клиенти. Подобно е било положението е и за другата държавна централа, продаваща ток
на борсата - ТЕЦ „Марица Изток 2“, а от 24 търга на държавната НЕК към 4 не е имало интерес.
Във връзка с недоволството от високите цени на тока от страна на бизнеса лидерът на КНСБ Пламен Димитров предложи
всяко тримесечие да се презаглежда размерът на таксата „Задължение към обществото“, за да бъде тя по-актуална.
Относно твърденията, че скъпият ток на борсата е причина за поскъпването на редица стоки, вицепремиерът Томислав
Дончев посочи данни на статистиката, според които за последните 6 месеца са скочили цените на пшеницата, брашното и
хляба с 13% или на един хляб 20 ст. Яйцата обаче са поевтинели с 25%. При другите храни цените са стабилни и има дори
спад.
Заместникът на Бойко Борисов поиска списък на затворените фабрики заради скъпия ток, за да обследва лично причините
за спирането на работата там.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова информира присъстващите и за мерките относно рисковете от затваряне
на големите тецове в Маришкия басейн.
„На 22 януари българска делегация ще посети Брюксел, където ще обсъжда бъдещето на ТЕЦ „Марица Изток 2“. Такива
срещи предстоят и за другите централи“, обяви Петкова.
Тя уточни и че целта по Европейска директива за намаляване на парниковите емисии е 31% от енергийното производство
да бъде от ВЕИ, а българското правителство залага 25% за възобновяеми източници.
„Ще продължим с нашия диалог и ще има спокойствие и добри резултати в енергийния сектор“, прогнозира ресорният
министър.
На заседанието стана ясно още, че министерството на икономиката внася в сряда, на заседанието на правителството
предложение промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход или известен като закона „Ревизоро”, засягащ малките бензиностанции да бъдат отложени
с шест месеца. Новината съобщи ресорният министър Емил Караниколов. Той подчерта, че наредбата за прилагане на
закона е готова. Към нея нямало забележки. Всички забележки били по закона.
Министърът смята, че е необходимо още време, за да се намерят правилните решения и да има един работещ закон за
горивата.
В. Дума
√ Токът за стопанските потребители ще поскъпва?
От едно от електроразпределителните предприятия в страната са започнали да пращат уведомления до стопанските си
потребители, в които изреждат факторите, които в последно време оказвали влияние върху доставките на електрическа
енергия. Според фирмите това на практика означава, че цените на тока ще вървят нагоре. Сред факторите, които се
изреждат, са увеличение на цената на тока от основните производители, покачването на цените на борсата за ток, високите
регионални цени и др.
Най-високата цена на тока на енергийната борса в рамките на търговията на "Ден напред" с дата на доставка 8 януари е
283,75 лв. за мегаватчас, съобщава capital.bg. Борсовата цена на тока, на която купуват фирмите електроенергия за
следващия ден, скочи рязко в понеделник. Денят е приключил при цена 207,02 лв./МВтч базова мощност, което е с над
50% повече от средните стойности на сделките от 1 до 7 януари, когато нивата бяха 134,5 лв./МВтч.
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Драстичните и необясними разлики в цените на тока на борсата ще доведат до негативно влияние върху цената на
електроенергията за бита, а оттам и до скок в цената на стоките и услугите. Това заяви по време на Националния съвет за
тристранно сътрудничество президентът на КНСБ Пламен Димитров, на който бяха обсъдени резките промени в цената на
енергията за индустрията, която се търгува Българската независима енергийна борса. По думите на енергийния министър
Теменужка Петкова държавата няма вина за шоковите цени на енергийната борса. Васил Велев от АИКБ смята, че на
борсата цената е неконкурентна за българската индустрия за сметка на фирмите от съседните страни в региона.
Investor.bg
√ Работодатели, синдикати и министри отново не можаха да се разберат за свободния пазар на електроенергия
Българската енергетиката трябва да се развива в условия на свободен пазар, заяви енергийният министър Теменужка
Петкова по време на срещата
Работодатели, синдикати и представителите на правителството не можаха да постигнат консенсус по време на извънредно
заседание на Съвета за тристранно сътрудничество в Министерски съвет вчера.
По думите на президента на КНСБ Пламен Димитров България е длъжна да заеме по-твърда позиция при обсъждането на
общата енергийна стратегия на Европейския съюз, която трябва да добие индивидуален характер за всяка страна членка.
"Необходимо е да защитим нашата национална сигурност", заяви Димитров, като добави, че Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) трябва да засили своето присъствие в регулирането на цените на свободния енергиен пазар.
Според Александър Загоров от КТ "Подкрепа" скокът в цените на електроенергията на Българска независима енергийна
борса ще окажат негативно влияние върху размера на работните заплати и могат да доведат до съкращения на работни
места.
От друга страна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че сегашното
положение на БНЕБ ще доведе до понижение в размера на доходите на гражданите и индустрията, както и поскъпване на
електроенергията ще доведе до повишаване на цените на регулирания пазар.
Някои от предложенията за подобряване на условията на свободния енергиен пазар в страната, които синдикатите
направиха, са свързани със съотношението на предлагането на електроенергия и изнасяното количество, както и
преструктурирането на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, чиито дъщерни дружества АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-изток
2“ и Национална електрическа компания съставляват по-голяма част от предлаганите мощности на БНЕБ.
По неговите думи България трябва да увеличи предлагането на електроенергия и да се засили влиянието на КЕВР върху
свободния пазар.
„Нямаме конкурентна цена на електроенергия за родната индустрия, а в същото време изнасяме евтин ток. Това не е
редно“, подчерта Велев.
Според заместник-председателя на Българска стопанска камара (БСК) Димитър Бранков България не е постигнала
необходимите договорености с Европейската комисия (ЕК) през 2011 г., когато приема действащата енергийна стратегия.
Българското правителство не е представило необходимите структурни промени, които е трябвало да се направят при
приемането на енергийната рамка, за разлика например от Чехия и Полша, които защитиха своя енергиен сектор,
коментира Бранков.
„Необходима е по-ускорена енергийна либерализация в енергетиката ни, тъй като българската икономика не може да си
позволи подобни високи цени на електроенергия“, добави още той.
Председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев повтори твърдението от последното
заседание на Комисията от края на изминалата година, че КЕВР е независим орган и от 2018 г. вече е финансово обезпечен,
така че да разполага с необходимата свобода за интервенция при възникване на кризисни ситуации в сферата на
енергетиката.
Той призна, че все пак има нужда от промени в Закона за енергетиката и правителството е готово да ги направи.
Според него увеличаването на капитала на ТЕЦ „Марица-изток 2“ е най-наложителното действие, което България трябва
да предприеме в енергийния сектор, за да запази своята стабилност по отношение на електроенергията.
Добрев подчерта, че въпросното увеличение няма по никакъв начин да повлияе върху размера на данъците.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която също взе участие в заседанието, изтъкна нуждата родната
енергетика да се развива в пазарни условия без допълнителни регулации.
Тя сподели, че министерството на енергетиката вече е подготвило проект на новата енергийна стратегия до 2030 г., който
по-късно днес ще бъде изпратен до ЕК за одобрение, след което ще започне дискутиране на отделните точки от него на
вътрешно ниво с участието на всички заинтересовани страни.
По нейните думи въпросният „интегриран план“ ще стане факт до края на настоящата година и ще бъде съобразен с
изискванията на ЕС за понижаване на емисиите въглероден диоксид, отделяни при производството на електроенергия.
Тя изтъкна факта, че електрическите централи в България, които работят на въглища, са основни мощности за страната и
заяви, че те ще бъдат запазени до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., ако се спазват условията на енергийната стратегия.
Очаква се в България да се увеличи и ръстът на електроенергия от възобновяеми енергийни източници до 25%, като онези
производители, които разполагат с мощности до и над 4 MW, ще бъдат длъжни да продават на свободния енергиен пазар.
Председателят на КЕВР Иван Иванов подчерта ролята на регулатора в бъдещата либерализация на енергийния пазар в
страната, като изтъкна две посоки на развитие на този пазар – разширяване на кръга на производители на електроенергия
и елиминиране на регулирания пазар.
Той предупреди, че ако България отново реши да намали износа на електроенергия, както направи през изминалата зима
заради появилия се вътрешен недостиг, със сигурност ще последват наказателни санкции от страна на ЕК.
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Поради тази причина страната трябва да развие своя енергиен сектор, като Иванов изтъкна, че Комисията вече е поръчала
ново техническо оборудване и специализиран софтуер, чрез които ще може да осъществява много по-обширни и
ефективни анализи и наблюдения.
Според него новото увеличение в цената на квотите за емисии въглероден диоксид неминуемо ще се отрази и върху цената
на електроенергията у нас.
Министърът на финансите Владислав Горанов предупреди, че сегашната ситуация с електроразпределителните
предприятия на свободната борса и липсата на стимул за покупка на електроенергия на разумна цена може в бъдеще,
когато регулираният пазар отпадне, да последва рязко поскъпване на битовите мощности.
Според Горанов сегашното състояние на БНЕБ допуска борсови манипулации и съществуват регулаторни решения, която
могат да подобрят положението на свободния пазар.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Монитор
√ Кабинетът обсъжда новите изтребители за армията ни
Кабинетът да разгледа доклада за закупуване на изтребители F16 от САЩ за модернизация на Военновъздушните сили.
Това се очаква на днешното заседание на правителството.
При подкрепа на констатациите в доклада следва Народното събрание да даде мандат на кабинета за започване на
преговори с американската страна. Докладът за избор на нов изтребител за ВВС, който препоръчва преговори със САЩ за
F-16, бе внесен на 21 декември 2018 г. от министъра на отбраната Красимир Каракачанов и министъра на икономиката
Емил Караниколов.
Междувременно вчера, 8 януари, от САЩ заявиха, че очакват да продължат разговорите с правителството на България при
придвижването на това решение. Според Белия дом F-16 блок 70 предлага на България най-добрата възможна
комбинация от цена, бойни способности и взаимна съвместимост с другите натовски военновъздушни сили.
Според председателя на Комисията по отбрана и депутат от ГЕРБ ген. Константин Попов изборът ако ни е F-16, България
ще има най-модерния и най-боеспособния самолет в източната част на Европа. От БСП обявиха, че ще гласуват против
предложението на Министерски съвет за закупуване на нов боен самолет. Президентът Румен Радев отправи критики към
конкурса за придобиване на изтребителите и го определи като удар по България.
На заседанието кабинетът ще обсъди и Национална програма за превенция и защита от домашното насилие за 2019.
Правителството ще приеме също Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и
хидрология.
√ Правителството отново застана зад превозвачите срещу европравилата
Правителството отново застана зад исканията на транспортния бранш у нас за новия "пакет за мобилност", който ще бъде
гласуван тази седмица от транспортната комисия в Европейския парламент.
Това стана ясно по време на среща на министър-председателя Бойко Борисов с министъра на транспорта Росен Желязков,
на която бяха обсъдени предстоящият протест на превозвачите в Брюксел на 10 януари и исканията им Комисията по
транспорт в Европейския парламент да приеме предложените няколко поправки в пакета „Мобилност“, касаещи
регламента за командировките им, връщането до страната на регистрация на всеки 4 седмици и нощните почивки на
шофьорите. За срещата съобщи правителственият пресцентър.
В началото на май м.г., преди срещата на върха Европейски съюз - Западни Балкани, правителството за първи път се
солидализира с позицията на родните превозвачи.
Българската държава подкрепя протеста на превозвачите в центъра на европейската столица, които се очаква да бъдат
подкрепени и от колегите им от Румъния, Полша, Унгария, Литва, Латвия и Ирландия.
Ограниченията, които се налагат с пакета „Мобилност“, ще се окажат рестриктивни и изключително затормозяващи за
превозваческия бизнес в периферните страни на Съюза и на практика ще го изтласкат от пазара, заяви министър Росен
Желязков. Ако пакетът бъде приет без поправките, за които настояват българските превозвачи, България и изброените
страни ще загубим голяма част от своя икономически потенциал и вътрешния ни продукт, нашите превозвачи ще бъдат
принудени да изнесат бизнеса си на друго място, а това е неприемливо за нас като държава“, коментира премиерът
Борисов.
Министър-председателят Бойко Борисов и транспортният министър Росен Желязков още веднъж изразиха подкрепата на
правителството за исканията на българските превозвачи. Като израз на тази солидарност министър Желязков лично ще
присъства на протеста на превозвачите на площада пред Европейския парламент в Брюксел, а по-късно и на заседанието
на транспортната комисия.

10

ЕconomyNews.bg
√ Топ 3 на чуждите туристи у нас
За 11-те месеца на 2018 г. най-много туристи в България са били тези от Румъния – над 1,3 млн., достигайки ръст от 23,3%
в сравнение с миналата година, показват данни на НСИ. Визитите от Гърция са над 1,020 млн., от Германия близо 833 хил.,
а от Турция – 580 хил. Македония заема 5-то място в класацията на топ пазарите с близо 520 хил. туристически посещения
и 3,2% нарастване.
Чуждестранните туристически посещения от Полша са близо 418 хил., нарастването е със 7,5%. Повече от 390 хил. са
пътуванията от Сърбия, отчитайки ръст от 8,3% спрямо януари – ноември 2017 г. Пътуванията от Великобритания са 375,6
хил., ръстът е 14,6%, а визитите от Украйна са близо 369 хил., с увеличение от 25,1%. С 18,8% повече са пътуванията от
Израел в периода януари- ноември 2018 г. спрямо същите месеци на предходната година.
Повече от 8,834 млн. са посещенията на чуждестранни туристи в България в периода януари- ноември 2018 година. Ръстът,
който се отчита е 4,9% в сравнение със същия период на 2017 г.
Данните са доказателство за устойчивата тенденция на развитие на туризма и потвърждават прогнозите на Министерство
на туризма за растеж на сектора през 2018 г., коментира министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя посочи, че те са и
видимият резултат от последователната политика за популяризиране на България и утвърждаването й като целогодишна
дестинация, предлагаща висококачествен и разнообразен продукт.
Investor.bg
√ Хазната губи 330 млн. лева годишно от укриване на данъци чрез фискален софтуер
От 1 април няма да се допуска в търговски обект да има софтуер с компютър, през който се управляват продажби, и
касов апарат
Поголовното укриване на обороти от страна на фирмите, които използват софтуер за регистриране на търговските си
приходи, ощетява хазната с 330 млн. лв. годишно.
Това обяви говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров в предаването "В развитие" на Bloomberg
TV Bulgaria.
“Основната цел на промените в в Наредба Н - 18 на НАП е да се елиминират възможностите за манипулиране на
фискалните устройства, които са в експлоатация в момента", посочи той. "Поради тази причина промените в наредбата на
НАП за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти изискват от търговците, които ползват едновременно
фискално устройство и софтуер, веднага да се свържат с разработчиците на софтуерни продукти и с производителите на
фискални устройства поради кратките срокове, зададени за промените в софтуера за отчитане на продажбите в
наредбата.”
Бъчваров съобщи, че всяко нарушение, установено от последните проверки на търговците в зимните курорти, е било с
използване на търговски софтуер. Най-честите нарушения са неотчитане на оборотите, използване на софтуер с цел
укриване на приходи, издаване на фалшиви касови бележки.
Бизнесът е притеснен относно промените и сроковете за тяхното въвеждане, но промените не са в сила от 1 януари т.г., а
от 28 септември 2018 г., а правилата, които законът регулира, са в сила вече повече от година.
"Най-важният въпрос е, че всички регистрирани по ДДС компании, ако използват софтуер за отчитане на продажбите,
трябва да го сменят. Същото се отнася в значителна степен и за всички фискални устройства и фискални принтери, които
тези, регистрирани по ДДС компании, използват", съветва специалистът. "Промените засягат половината от
регистрираните в страната фискални устройства. Разходите не са само за смяната на фискалните устройства, а и за
промяната на софтуерите, които регистрират и управляват продажбите в търговските обекти.”
Росен Бъчваров напомни, че от 1 април 2019 г. няма да се допуска в един търговски обект да има допълнително и софтуер
с компютър, през който се управляват продажби и отделната, независима употреба на касов апарат.
“Тези две системи трябва да работят задължително заедно. По-скъпата работа е замяната на софтуера. По първоначални
сметки става дума за около 40 млн. лева преки административни разходи за бизнеса, а тази сума може и да е по-голяма,
доколкото софтуер за управление на продажбите се използва вече почти навсякъде. Той има видими предимства, но
понякога улеснява неплащането на данъци, което НАП изчислява на около 330 млн. лева годишно", коментира говорителят
на НАП.
Съветът на Бъчваров е всяка такава компания веднага да се свърже с производителя на софтуер и с производителя на
фискалното устройство, сервизната фирма, която го е доставила, за да провери какво и кога трябва да се направи, за да за
следващите 89 дни да бъдат изпълнени новите изисквания.
“Регулацията на електронните магазини, която се въвежда през тази година, се отнася до професионални търговци, които
редовно продават стоките си чрез интернет. Такава досега не е имало, коментира той и допълни, че всички магазини, които
сега започват дейност, имат задължението да подадат информация предварително в приходната агенция.
Росен Бъчваров информира, че продажбите в социалните мрежи, които не са електронни магазини, не са засегнати от
регулацията на НАП, но минават през посредничеството на куриерските компании.
“Ако някой премине от електронен магазин към търговия във Facebook, има начини да бъде контролиран", заяви той.
Бъчваров обясни, че всеки, който изтегли приложението на НАП, може да проследи дали касовата бележка, която получава
в търговския обект, е истинска, и да си я регистрира, за да спечели евентуално награда от лотарията на НАП.
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√ Световната банка снижи прогнозите си за растеж на България
Според последния доклад на банката очакванията за забавяне на растежа важат и в глобален план
Световната банка рязко снижи прогнозата си за ръста на икономиката на България за 2018 г. и за следващите няколко
години. Според новия годишен доклад на банката Global Economic Prospects за 2018 г. икономиката на страната се е
разширила с 3,3%, докато при предишните прогнози от лятото очакванията бяха за ръст от 3,8%.
Перспективите са негативни и за в бъдеще. За настоящата година банката очаква ръст на икономиката от едва 3,1% при
предишни прогнози за 3,6%. През следващата година икономиката ще се забави дори повече – до 3,0% (3,6% в летните
прогнози), а през 2020 г. ръстът ще стигне 2,8%.
Според Световната банка забавящият се растеж в еврозоната е отслабил положителните търговски и финансови ефекти,
които преди това са подкрепили активността в няколко страни в Европа и Централна Азия, включително България.
Негативно влияние върху икономиката на страната са имали още забавящият се износ и недостигът на работна ръка.
Перспективите не само пред България обаче изглеждат по-мрачни. Световната банка очаква глобалният икономически
растеж да се е забавил леко до 3,0% през 2018 г. и да намалее с 0,1 пр.п. през тази година. За следващите две години
очакванията са за растеж от 2,8%. За сравнение, в предишните си прогнози банката очакваше ръст от съответно 3,1%, 3,0%
и 2,9% през 2018, 2019 и 2020 г.
Според институцията международната търговия и производствената активност са се влошили, търговските напрежения
остават силни, а някои от големите развиващи се пазари преживяват значителен натиск върху финансовия пазар.
Растежът в развитите икономики се очаква да се забави до 2% тази година. Забавящото се външно търсене, нарастващите
разходи за заеми и постоянните политическите несигурности вероятно ще натежат върху перспективите пред
нововъзникващите пазари и развиващите се икономики. Икономическият ръст на тази група ще остане стабилен, но все
пак по-слаб от очакваното през тази година на ниво от 4,2%.
„В началото на 2018 г. глобалната икономика работеше на всички обороти, но изгуби скорост през годината и пътят през
тази година може да стане още по-труден“, коментира главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина
Георгиева. „Докато икономическите и финансовите насрещни ветрове се засилват за нововъзникващите и развиващите се
страни, напредъкът на света към намаляването на крайната бедност е в опасност. За да запазим инерцията, държавите
трябва да инвестират в хората, да стимулират приобщаващ растеж и да изградят устойчиви общества!“.
Що се отнася до отделните региони, за Европа и Централна Азия банката посочва, че остатъчните ефекти от финансовите
трудности в Турция вероятно ще натежат върху ръста на региона тази година, забавяйки се до 2,3% през 2019 г. Очаква се
Турция да премине през слаба активност и икономиката ѝ да се забави до 1,6% заради високата инфлация, високите
лихвени проценти и слабото доверие, което ще удари потреблението и инвестициите.
Растежът в западната част на региона, без Турция, също ще се забави. Полша се очаква да отчете по-слаб ръст до 3,9%,
повлияна от забавянето в Турция. Източната част на региона също ще последва подобна тенденция, а големите икономики,
включително Русия, Казахстан и Украйна, ще загубят инерция.
Ръстът в еврозоната се е забавил значително през 2018 г. до 1,9%, което е с 0,2 пр.п. под предишните прогнози. износът
най-вече е остлабнал, което отразва по-ранното поскъпване на еврото и забавящото се външно търсене. Икономиката ще
продължи да върви надолу и растежът ѝ ще стигне 1,6% през 2019 г. и средно 1,4% през 2020-2021 г., докато паричните
стимули биват спирани и ръстът на глобалната търговия става все по-умерен.
Що се отнася до САЩ, оценката на доклада е, че ситуацията на страната остава сравнително стабилна. Икономиката
вероятно се е разширила през 2018 г. с 2,9%, което е дори малко над предишните прогнози. За тази година банката запазва
очакванията си за ръст от 2,5%, но за 2020 г. рязко ги снижава до 1,7%. Според доклада растежът в страната ще продължи
да бъде подкрепян от фискалните стимули в краткосрочен план, което обаче вероятно ще доведе до по-големи и трайни
фискални дефицити.
По отношение на Китай оценката сочи съвсем леко забавяне спрямо предишните прогнози. Икономиката вероятно се е
разширила с 6,5% през 2018 г., но растежът ще се забави до 6,2% през тази и следващата година, докато местното и
външното ребалансиране продължава. Властите в Китай преминават към по-хлабави парични и фискални политики в
отговор на по-предизвикателната външна среда, включително ескалиращите търговски конфликти. Тези политически
стъпки се очаква до голяма степен да компенсират прякото негативно влияние от по-високите мита върху износа от Китай.
Макар че вероятността за рецесия в САЩ да е все още слаба, а забавянето в Китай да е постепенно, очевидно по-слабата
от очакванията активност в двете най-големи икономики в света може да има сериозно влияние върху глобалните
икономически перспективи. Стимулите са засилили краткосрочните перспективи в двете страни, но могат да допринесат
за по-рязко забавяне на по-късен етап.
Едновременно силно забавяне на американската забавяне и по-остро от очакваното такова в Китай значително ще увеличи
вероятността за рязко забавяне в глобален план, а това ще се отрази негативно на перспективите пред останалите страни
чрез търговските, финансовите и суровинните пазарни канали. Глобален спад ще се отрази особено пагубно на онези
нововъзникващи и развиващи се пазари, които нямат широко политическо пространство да отговорят на шоковете.
Epicenter.bg
√ Борисов поиска и прие оставката на шефа на АПИ
Министър-председателят Бойко Борисов извика тази сутрин в Министерския съвет ръководството на Агенция „Пътна
инфраструктура“ и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за доклад относно темата винетки и
тол система. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
След разговора премиерът поиска оставката на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
инж. Светослав Глосов, който я е подал пред министъра на регионалното развитие.
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√ Свиленски за пакета „Макрон“: Този проект цели да открадне бизнеса на българските превозвачи
„Ако досега ни представяха проекта „Макрон“ в полза на правата на превозвачите, в крайна сметка се разбра, че този
проект ще открадне бизнеса на тези хора и ще ги лиши от него. Този бизнес ще отиде в други държави и нашите превозвачи
ще станат чужди работници“, това каза зам.- председателят на ПГ на „БСП за България“ Георги Свиленски в предаването
„Референдум“ по БНТ.
По думите му пакетът „Макрон“ не е бил приоритет на правителството и сме закъснели прекалено много с позициите ни,
тъй като този проект се обсъжда от две години.
„Темата е национална, няма ляво и дясно, на което да се разделим по темата. Не искам да партизирам въпроса, но това е
политика. Ние всички сме на едно мнение. Проблемът е, че няма кой да защити на висок глас в Европейския съюз
българския интерес“, каза още Свиленски. Той поясни, че щетите за България при приемането на пакета „Макрон“ ще
бъдат огромни. По думите му засегнати ще бъдат 120 хиляди шофьори и семействата им.
„Управляващите трябва да вземат отношение по пакета „Мобилност 2“ още сега“, коментира Свиленски. „Молбата ни е
към всички – нека всички заедно да защитим правата на транспортния бизнес, кой – с каквото може, за да защитим и
Европейския съюз“, заключи народният представител.
Marica.bg
√ Агенцията по вписвания спусна кепенците
Кадастърът не приема заявления от граждани, НАП - документи за регистрация по ДДС
Две ключови учреждения за бизнеса и гражданите - Агенцията по вписвания и Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, временно не работят с клиентите си. Същото важи и за някои услуги в Националната агенция по приходите.
Затрудненията са заради дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2018 г. и превключване работата на
информационните системи за 2019 г., обясниха от трите ведомства.
Най-дълго ще останат затворени гишетата в Службата по вписвания в Пловдив, която няма да предоставя услуги до 18
януари включително. До 11 януари няма да се приемат заявления за услуги на граждани в приемната на Кадастъра. В
рамките на ревизията единствено гише „Получаване“ ще работи без прекъсване. На същия режим, без промяна, ще
продължи приемането на заявления по електронен път. Това става чрез КАИС портала на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
До утре, 10 януари, в НАП няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и
дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офис на данъчните по регистрация. Също до
10 януари няма да работят електронните услуги за подаване на искане за издаване на документ и за потвърждаване на
издаден персонален идентификационен код (ПИК).
1kum1
√ Електронна платформа свързва училището с бизнеса в Бургас
Като част от общинските политики за осъвременяване на бургаското образование и ориентирането му към нуждите на
бизнеса, тази година ще бъде създадена нова специализирана електронна платформа. Главен координатор и отговорник
по изпълнението на проекта ще е Гимназията по компютърно програмиране и иновации. В разработката ще участват
нейните ученици, учители, ментори от IT компаниите в училищното настоятелство, експерти от двата местни университета,
както и ученици-програмисти от други училища в града.
Междувременно предстоят две важни предварителни срещи, които ще организира Община Бургас. Първата ще е с
представители на всички професионални гимназии – за детайлно уточняване на всички технически направления, в които
работят, паралелки, тенденции, на кое в дейността си искат да акцентират.
Втората среща ще е с представители на бургаския бизнес във всичките му измерения.
Резултатите от двете срещи ще залегнат като първоначална база данни в новата платформа. Тя ще се зарежда и поддържа
в Гимназията по компютърно програмиране и иновации.
Като краен резултат всеки бургаски ученик ще може да открие на едно място актуална информация за професионални
стажове, изисквания и обявления за свободни работни места в Бургас. Същевременно предприемачите ще виждат къде
какви кадри се подготвят, възможности за контакт с потенциални свои бъдещи служители, както и всякаква полезна
информация по темата за регионалния пазар на труда.
В. Банкерь
√ Отлагат влизането в сила на спорния Закон за горивата
Влизането в сила на спорният закон за горивата ще бъде отложено с шест месеца. Това съобщи министърът на икономиката
Емил Караниколов след заседание на правителството, синдикатите и работодателските организации. Караниколов ще
направи това предложение на тазседмичното заседание на Министерския съвет.
Браншова организация вече обяви, че започва протести срещу норматива, тъй като според тях той е лобистки и е в полза
на големите петролни компании. По пример от Франция недоволстващите ще носят жълти жилетки.
На свой ред омбудсманът Мая Манолова сезира Конституционния съд заради разпоредбите в закона.
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Общественият защитник е категоричен, че те не само нанасят тежък удар върху малките търговци и превозвачи на горива,
но са и удар срещу българските граждани в качеството им на потребители, тъй като фалитът на малките бензиностанции
ще доведе до ограничаване на конкуренцията и засилването на монополизма.
"В закона са заложени непосилни изисквания за висок уставен капитал - 20 000 лв. за малка бензиностанция, 1 млн. лв. за
условно наречения "търговец на едро“, абсурдни изисквания за големина на складовете, за вместимост на съдовете, за
брой бутилки за втечнен газ. Това е закон, който притиска в ъгъла малките търговци на горива", е позицията на
омбудсмана.
В жалбата си до КС Манолова пише, че "с поставянето на трудно изпълними и несъразмерно високи във финансово
изражение прагове и изисквания под формата на рестрикции при административното регулиране на дейностите, свързани
с нефт и продукти от нефтен произход, законодателят на практика ограничава кръга от икономически субекти, които могат
да извършват тези дейности и по такъв начин „естествено“ се създават условия за ограничаване на конкуренцията и за
монополизъм".
Манолова е категорична, че промените ще доведат до увеличение на цената на горивата, както и че ще се затрудни достъпа
на българските граждани в малките и отдалечени населени места, тъй като големите вериги нямат икономически интерес
да правят там свои обекти.
Новите разпоредби трябваше да влязат в сила от 29 януари, а изпълнението е поверено изцяло на министъра на
икономиката. От тази дата всички петролни компании следваше да минат през регистрация в икономическото ведомство.
За целта в средата на декември миналата година бе създадено специализирано звено - дирекция "Регулиране на
икономически дейности".
За да бъдат включени в регистъра, е необходимо фирмите да отговарят на определени изисквания. Например
собствениците на данъчни складове да имат уставен капитал в размер на 1 млн. лв., а търговците на дребно - 20 хил. лева.
Това бе един от спорните моменти, който мобилизира протестите на малки играчи на пазара. Според застъпниците на тези
текстове обаче точно регистрационният режим ще пресече сивата икономика и ще върне в хазната 1 милиард лева.
Отделно, компаниите са принудени да предоставят обезпечения, които да се използват за погасяване на техни дългове
към държавата в случай на несъстоятелност или фалит. Петстотин хиляди лева ще е обезпечението за търговия на едро с
петролни продукти и газ. Също толкова ще е то и за съхранение на горива извън данъчни складове. За търговия на дребно
ще се искат 20 хил. лева. Такава ще е сумата и при фирмите за пълнене на бутилки с втечнен газ. А за дистрибуцията на газ
в бутилки - 100 хил. лева.
Изискванията за предоставяне на банкови гаранции разделиха най-сериозно бранша, а оттам и политиците. Напрежение
възникна при "Обединените патриоти". От НФСБ на Валери Симеонов изтъкваха, че въпросните обезпечения може да са
финансова тежест и в крайна сметка да доведат до концентрация в бизнеса с горива и недопускане на малките фирми до
пазара. Хората на Симеонов предупреждаваха също така, че това е нарушение на правилата на Европейския съюз и може
да се стигне до наказателна процедура за страната.
√ България в еврозоната най-рано през 2022 година
Ако всичко е наред с прегледа на активите в банковата система на България, страната може да се присъедини към ERM II
("чакалнята на еврозоната") в средата на тази година. Три години по-късно България може да въведе еврото. Това каза
заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис. Първите две години в ERM II са за покриване на
Маахстрихтските критерии, а следващата година за оценка на постигнатите резултати и подготвителни дейности.
"Латвия е много добър пример за България по пътя й към еврото, защото между двете държави има много общи неща",
заяви заместник-министърът на финансите Маринела Петрова по време на конференция на високо равнище, посветена на
първите пет години на Латвия в еврозоната, която се провежда на 7 и 8 януари в Рига.
По думите й една от разликите между България и Латвия е, че страната ни не е станала член на Валутния механизъм 2
едновременно с присъединяването си към ЕС и това ни е поставило стъпка и половина назад в сравнение със страните от
предишното разширяване на ЕС.
Маринела Петрова припомни, че голямата финансова криза преди 10 години остави много научени уроци и държавите в
еврозоната, заедно с Европейската комисия и Европейската централна банка, се опитват да се развиват устойчиво след
края й.
"Затова всяка държава, която желае да се присъедини към този клуб, включително и България, трябва да съблюдава новата
реалност и да дефинира нови решения", посочи тя.
Сред предизвикателствата пред страната ни заместник-министърът на финансите очерта преодоляване на негативното
възприемане и предразсъдъците за България. Тя обърна внимание, че през последните над 20 години България е в условия
на Валутен борд, фискалната ни позиция е стабилна, бюджетното салдо през повечето години е положително и по време
на кризата не сме разчитали на финансова помощ.
"По време на Българското председателство на Съвета на ЕС правителството взе решение да ускори процеса ни на
присъединяване към Икономическия и паричен съюз, защото имаме нужда да доведем нашата европейска интеграция до
нейния естествен край", отбеляза тя. Заместник-финансовият министър напомни, че като ротационен председател на
Съвета на ЕС България е успяла да постигне компромисно решение за едно от ключовите досиета, свързано с пакета от
мерки за намаляване на риска в Банковия съюз.
За справяне с недоверието и негативното възприемане българското правителството избра нов подход, с който да се засили
процесът по присъединяване към еврозоната.
"Първата стъпка беше напасване към новата форма на паричния съюз, част от която са Банковият съюз, мерките срещу
изпирането на пари и несъстоятелността. Посветихме усилията си в тази насока, очертахме пътна карта, приехме
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законодателни текстове, необходими за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ и нашата увереност е, че към края на
юни 2019 г. ще постигнем успех и ще преминем към следващия етап", допълни тя.
По време на дискусията в рамките на панела Маринела Петрова изрази надежда, че България ще успее да изпълни всички
изисквания за присъединяване към еврото в рамките на минималния срок от две години престой във Валутния механизъм
2.
"Все пак, има известна вероятност този период да е по-дълъг. Ще направим всичко възможно, за да направим престоя ни
в ERMII колкото се може по-кратък", уточни Петрова.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Какво ще се случи с незаконните постройки във Войводиново след напрежението в пловдивското село?
Ще се стигне ли до задържане на български кораби в либийски води?
Дни преди официалното откриване на Европейската столица на културата - какви са мерките за сигурност
в Пловдив?
Идва ли грипната епидемия? На живо: съветите на лекарите как да се предпазим.
"Преселението" - новата книга на проф. Боян Биолчев.
БТВ, "Тази сутрин"
Подклажда ли политическото говорене етническо напрежение? В студиото Александър Сиди и
Александър Методиев. На живо: Защо ромската махала във Войводиново опустя?
След интервюто със зам.-главния прокурор Иван Гешев: Кои са адвокатите, разследвани за пране на пари?
Има ли шанс Световното първенство по футбол да се проведе на Балканите? В студиото спортният
министър Красен Кралев;
Кой написа „Локо 2019" на Хеопсовата пирамида? И откъде идва желанието на българина да се подпише
върху туристическите обекти?
Докога ще се задържи Арктическият студ у нас? На живо: Измерваме минусовите температури в Кнежа.
Колко души потърсиха подслон в кризисните центрове?;
Рекорден брой животни се родиха в столичния зоопарк. На живо: Какви са условията за отглеждането им?
Нова телевизия, „Здравей, България"
Напрежение във Войводиново. Изчерпано търпение или провокация?
Феновете на "Локо" стигнаха и в Египет. Кой надраска Хеопсовата пирамида?
Богоявленско хоро и в басейна на детска градина. Урок за обичаите или криворазбрана традиция?
Скъпа зима? Ще скочат ли цените на стоките от първа необходимост? В студиото - Пламен Димитров и
Васил Велев.
Лекарства за над 100 хиляди откраднати от клинична аптека. Ще останат ли онкоболни без лечение?
Протест за възмездие. Ще бъде ли наказан пияният шофьор, убил колоездач на пътя?
Кметски войни. Паметник на Ботев скара Калофер и Карлово.
Ненчо Балабанов се връща към музиката. Хилда Казасян и Георги Иванов-Гонзо в новия клип на актьора.
От Кобленц до видинския "Нов път". Сънародници зад граница изпратиха дарения на деца в нужда.
√ Събития в страната на 9 януари
София.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет.
От 10.00 часа в БТА Експертният клуб за икономика и политика (ЕКИП) ще представи анализ, посветен на
лекарствената политика в България.
***
Видин
От 11.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще посети АГО в МБАЛ „Света Петка" - Видин, за да
направи лично дарение на първото родено бебе в Общината за 2019 година.
***
Враца.
От 10.00 часа в Заседателна зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от
изпълнител - координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на
Община Враца по две обособени позиции".
***
Сливен.
В сградата на Община Сливен ще се проведе среща, на която ще бъдат обсъдени конкретни предложения
от граждани, свързани с реконструкцията на бул. Хаджи Димитър".
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√ Манфред Вебер: Недопустимо е да се отлага излизането на Великобритания от Европейския съюз
Недопустимо да се отлага датата за излизане на Великобритания от Европейския съюз, защото това може да предизвика
сътресения на европейските избори. Това заяви председателят на дясната Европейска народна партия в Европейския
парламент Манфред Вебер, цитиран от Франс Прес.
"Предложението е ясно. Датата е определена. Няма никакво желание за още преговори и промени в споразуменията,
които са днес на масата", каза в интервю за АФП водачът на най-голямата група в Европейския парламент.
В Брюксел някои се опасяват, че Лондон ще се опита да забави Брекзита, насрочен за 29 март - два месеца преди
европейските избори, отбелязва АФП.
Британските депутати ще гласуват на 15 януари за споразумението за Брекзит, постигнато между Лондон и ЕС. Приемането
му обаче е под въпрос, тъй като възражения срещу него имат и привържениците на излизане от ЕС, и еврофилите, посочва
АФП.
Германският евродепутат се обяви против каквото и да било отлагане на Брекзит, тъй като в такъв случай Великобритания
ще трябва да участва в изборите за европарламент на 26 май, предаде БТА.
"Британците не могат да участват в европейските избори. Никой на континента не би могъл да разбере защо британците,
които искат да излязат от ЕС, биха участвали в тези избори", продължи Вебер, който е кандидат за председател на
следващата Европейска комисия.
Според него кампанията за тези избори ще се сведе до въпроса "да или не на Европа", защото "мнозина екстремисти, и
отдясно, и отляво, но основно от дясно, са против идеята да се работи заедно на европейско равнище".
"Ако гласувате за Марин Льо Пен (водачка на френския крайнодесен Национален сбор), ще получите онова, което се случва
в Лондон днес: несигурност и неяснота, докато Европа означава сигурност", продължи Вебер.
Страните от ЕС трябва да останат заедно и да разберат, че ние имаме европейски начин на живот, общи правила и
ценности, защото в това отношение ние сме единствени в света, каза той. "Имаме много прост и убедителен аргумент,
който могат да използват всички европейски партии: вижте Лондон", добави Вебер и нарече "хаотична" политическата
ситуация отвъд Ламанша.
√ Сиви облаци над руската икономика
Световната банка (СБ) влоши прогнозата си за растежа на руската икономика, пише в заглавие "Ведомости". През 2019 г.
икономиката на Русия ще нарасне с 1,5 на сто. По-раншни очаквания на експертите на Световната банка прогнозираха
растеж на руския БВП с 1,8 процента тази година.
Същевременно СБ изчислява, че през 2018 г. икономиката на Русия е нараснала с 1,6 на сто, а не с 1,5 процента, както се е
предполагало през юни. Сега икономистите на банката прогнозират за 2020 и 2021 г. растеж на руския БВП с 1,8 процента.
В януарския си доклад, озаглавен "Помръкващи небеса", СБ заявява, че растежът на глобалната икономика ще спадне на
2,9 на сто през 2019 г. в сравнение с 3 процента през 2018 г. Бързо развиващите се пазарни икономики ще постигнат растеж
от 4,2 на сто тази година, а развитите икономики - 2 процента.
СБ предупреждава, че развиващите се страни, към които спада и Русия, ще бъдат подложени на натиск заради отслабнало
външно търсене, поскъпване на заемите и запазване на политическата неяснота. Затова през 2019 г. икономиката на
страните от тази група ще нарасне с 4,2 на сто, сиреч с 0,5 процентни пункта по-малко от предходната прогноза. СБ
предсказва влошаване на икономическите темпове и за страните-износителки на суровини, отбелязва бизнес
всекидневникът.
"Колкото повече се засилват икономическите и финансовите трудности в развиващите се страни, текущите постижения в
свиването на мащабите на бедността в света може да се окажат под въпрос. За да запазят тласъка в развитието, страните
трябва да инвестират в хора, да съдействат за инклузивен растеж и да изграждат стабилни общества", цитира СБ изявление
на своя главен изпълнителен директор Кристалина Георгиева. Тя ще поеме временно ръководния пост в банката от 1
февруари, след оттеглянето на президента Джим Йон Ким.
Смяната на ръководството на СБ може да промени системата за международна финансова помощ, пише деловото издание
"Комерсант"
Напускането на президента Джим Йон Ким може да изостри дискусията за дейността на най-големия разпределител на
финансова помощ в света. Тази година членовете на СБ подкрепиха мащабно увеличаване на капитала на организациите
от групата, но Вашингтон неведнъж се обяви против увеличаването на финансовата помощ за други страни.
Освен това изборът на нов президент може да бъде затруднен с оглед традицията, тръгнала от 40-те години на 20-и век,
да бъде одобряван кандидат американец - другите страни акционери може да я оспорят, разсъждава вестникът.
Въпреки доста активните контакти на Джим Йон Ким с руските власти в началото на работата му в СБ, от 2014 г. банката
временно спря да отпуска нови кредити на Руската федерация, и то - за разлика от ЕБВР примерно - без съответното
решение на акционерите. Дали ще се промени политиката на СБ спрямо Русия с идването на нов ръководител, няма как
да се предскаже. Твърде вероятно е обаче американските акционери да настояват за известни корекции в курса на СБ,
която през последните години ставаше все по-нетърговска и все по-социална организация, добавя "Ведомости".
"Известия" констатира "видими промени" на руския финансов пазар през 2018 г. - "дигитализацията и гъвкавостта
предизвикаха появата и на нови услуги, и на нови ограничения", пояснява изданието.
Основни тенденции са експлозивният растеж на потребителското кредитиране, главно в ипотечната сфера, и появата на
отдалечената идентификация, се казва в обзорния материал.
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"Известия" прогнозира за 2019 г. свиване на дълговото бреме в Русия, задължително реструктуриране на ипотеките в
трудни ситуации и въвеждане на система за бързи плащания, чрез която гражданите "да превеждат един на друг пари по
телефона".
Експерти смятат, че хората не бива да се плашат от възможни ограничения - всички тези мерки ще направят живота на
потребителите на финансови услуги по-лесен и по-безопасен, предаде БТА. Банките в Русия също ще станат по-стабилни
заради строгия контрол на рисковете, уверява изданието.
Пазарът за финансови услуги в Русия като цяло се развива много бързо. В течение на шест години регулаторът прочистваше
банковата система от недобросъвестни играчи и днес гради нов пазар, като се опира вече на качествени, проверени
организации. Конкуренция се води между големите федерални банки, които в борбата за клиенти могат да си позволят
намалени цени на услугите, без да поемат излишни рискове, обобщава "Известия".
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