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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bulgaria On AIR 
 
√ Енергиен експерт: За 2 месеца токът поскъпна с 50% - ситуацията е бедствена 
Става дума за манипулация на пазара за електроенергия, обясни Васил Велев 
Борсовата цена на тока, на която купуват електроенергия фирмите, скочи рязко в понеделник. Търговията на платформата 
"Ден напред" приключи 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.  
Постигнатото е и много над нивата от последните десет дни на декември - 78 лв./МВтч. Рекорд обаче няма, тъй като на 3 
декември 2018 г. бе постигната средна стойност от 207.21 лв. за мегаватчас. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев категорично става дума за 
манипулация на пазара за електроенергия. 
"Цената на електроенергията на свободния пазар се повиши с над 50% за последните 2 месеца. Няма такъв ръст на цените 
в пазарите около нас. Ненормално е цената на борсата да е по-висока от цените на борсите в другите страни. Ситуацията 
е ненормална и не може да се обясни с ръста на CO2 емисиите. Тази цена е резултат от недобре функциониращи 
институции. Според министъра на енергетиката това е напълно нормално", обясни експертът в "Денят ON AIR". 
По думите му е имало срещи с министъра на енергетиката, с премиера и вицепремиера, с комисията в НС по енергетика, 
но никой не предприема нищо.  
"Ситуацията е извънредна, сравнима е с бедствие. Цените не са нормални и трябва да се вземат мерки. Ако ситуацията не 
се промени, напълно е възможно фирми да фалират, да поскъпнат множество стоки и услуги с между 2 и 5%. Планираната 
цена за утре е 183 лв. за мегаватчас", допълни Велев. 
Той е категоричен, че няма ръст в потреблението, а даже има спад с 3%. 
Вижте повече във видеото. 
 
В. Монитор 
 
√ Васил Велев: Шампиони сме по скъп промишлен ток в Европа 
Отчитаме 50% увеличение на активната енергия на свободния пазар 
Има риск от лятото и домакинствата да плащат повече, казва в интервю пред "Монитор" председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал у нас. 
- Г-н Велев, поискахте спешни мерки във връзка с големия скок на цената на тока, дори излязохте с отворено писмо до 
премиера, кажете до какво може да доведе увеличението за хората? Ще има ли скок на цените на хранителните 
продукти? 
- Искам първо да стане ясно, че става дума за едно много сериозно увеличение на цените на енергията на свободния пазар. 
То е десетки проценти. Последните два месеца увеличението е дори 50%. В отделни дни сме абсолютни шампиони в 
Европа. Влязохме дори в световните агенции. Цената от последните два месеца е сред най-високите в Европейския съюз, 
като при нас допълнително се прибавя и таксата „задължения към обществото“. Като се сравняват цените на борсите, би 
трябвало към нашата да се добави и тази такса, защото другите страни нямат американски централи, за които плащат над 
пазара по дългосрочни договори. Така че сравнението с останалите борси не е коректно, ако не се добавя и тази такса. 
Най-накрая предприятието плаща освен цената на борсата, и „задължение към обществото“. 
- От тук ли идва това голямо увеличение? 
- От тук по-скоро идва разминаването със схващането, че при нас цените не са по-високи от останалите страни. А ръстът 
спрямо миналата година, е както казах, 50%. Тук не става дума за природно бедствие или някаква непреодолима сила, а 
просто за недобро функциониране на пазара - на продавачите, на КЕВР, на борсите. Затова ние настояваме за спешни 
мерки. Ако ситуацията не се промени, това ще доведе до ръст на инфлацията. Навсякъде, където може да бъде прехвърлен 
този ръст на цената на еленергията върху крайния продукт, ще бъде направено. Най-лесно е където има монопол. Разбира 
се, може да не отидете на почивка и да не карате ски, но не може да си позволите да не си купувате храни от първа 
необходимост. Там, където конкуренцията не позволява да се увеличи цената, това ще е за сметка на производителя. Там 
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ще се наложи да се ограничат продажби. На международните пазари имаме дългосрочни договори, не можем да обясним 
на партньорите си, че вдигаме цените, защото тук имаме неразбории с пазара на електроенергия. Износът ще бъде ударен. 
Това ще доведе до ограничаването на дейността на някои предприятия и съответно до ограничаване на ръста на 
икономиката и на доходите. От една страна цените ще се увеличават, от друга - ще се задържат заплатите. И най-накрая от 
1 юли ще се увеличат и цените за бита, защото няма как да не се случи. 
- Очаква ли се наистина скок на цената на тока за бита от лятото? 
- Ако се запази тази ситуация на свободния пазар, неминуемо ще се вдигне цената на тока за бита. 
- Ние ли сме наистина с най-скъп промишлен ток в цяла Европа? 
- В отделни дни е така. Ние сме със средна цена, по-висока от тази във Франция, Италия, Швейцария, Чехия, Австрия. Това 
важи за цялата първа седмица от новата година. 
- Имаше прогнози, че бизнесът дори ще наема нови кадри през 2019-а, но няма ли това да бъде възпрепятствано сега? 
Очаквате ли съкращения на работници, дори фалити на фирми? 
- Ситуацията е непредсказуема, компаниите получават предизвестия от доставчиците на еленергия, че направо 
прекратяват доставките. Настояваме за енергични действия, за да не се стигне дотам. Но ако ситуацията се задържи такава, 
няма съмнение, че ще се стигне до фалити. 
- На малки фирми ли предимно? 
- Не само на малки. При рязко поскъпване на цената, ако няма възможност за прехвърляне на това поскъпване върху 
клиента, няма да има друг изход. Не може дълго време да се работи на загуба - или ще се ограничи дейността, или ще спре 
производство. 
- Каква е прогнозата ви за пазара на труда тогава? 
- Това, което може да се плати, като увеличение на заплатите, ще трябва да се плати като увеличение на цената на тока. И 
то в най-добрия случай. В по-лошия случай е ограничаване на дейността и намаляване на персонала. И обяснението, че 
нищо не се е случило, е недопустимо. Само че ние не говорим за години назад във времето, а за последните две месеца, 
където е факт увеличение с 50%. Няма достатъчно предлагане на борсата, пазарът е тесен, цените се манипулират. 
- Проучване на Евростат отчете рекордно ниски нива на безработица в ЕС. Как си го обяснявате? 
- В това число е и България. Тази статистика не е учудваща. Ние от три години обясняваме, че няма кой да работи и че е 
необходимо да се внасят човешки ресурси. Икономиката така или иначе расте - през последните години устойчиво има 
ръст с около 3%. В същото време всяка година се пенсионират по 100 000 души, а на пазара на труда постъпват 60 000 души. 
Така че всяка година губим като потенциал 40 000 души. И тук не отчитаме миграцията. В същото време няма внос на 
човешки ресурси. 
- Къде отчитате най-голям дефицит? 
- Навсякъде. Няма сфера без проблеми и дефицит на кадри. Като започнем от най-висококвалифицираните - сферата на 
високите технологии и IT сектора, преминем през машиностроене, електротехника, строителство, селско стопанство и 
достигнем до нискоквалифицираните. Търсят се медицински сестри, пилоти, шофьори в градския транспорт и др. Виждаме 
го дори като граждани - в ниското качество на ремонтите по улиците, в лошото обслужване и др. 
- Каква тогава е прогнозата ви за развитието на икономиката през тази година? 
- В момента не мога да дам прогноза точно заради извънредната ситуация на пазара за електроенергия. Ние не можем да 
го приемем за нещо нормално. Така че трябва да се предприемат мерки и това да се промени. 
Визитка: 
Роден е на 1 април 1959 г. 
Завършил е Техническия университет в София, специалност “Автоматика” 
Бил е преподавател по “Управление на нестопански организации” в Университета за национално и световно стопанство 
Последователно е бил изпълнителен директор на фондация “Еврика”, управляващ съдружник на “БИК Холд”, а от 1999 г. 
е изпълнителен директор на “Стара планина Холд” АД. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев за високата цена на тока: Ситуацията е бедствена 
Борсовата цена на тока, на която купуват електроенергия фирмите, скочи рязко в понеделник.  
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев категорично става дума за 
манипулация на пазара за електроенергия. 
"Цената на електроенергията на свободния пазар се повиши с над 50% за последните 2 месеца. Няма такъв ръст на цените 
в пазарите около нас. Ненормално е цената на борсата да е по-висока от цените на борсите в другите страни. Ситуацията 
е ненормална и не може да се обясни с ръста на CO2 емисиите. Тази цена е резултат от недобре функциониращи 
институции. Според министъра на енергетиката това е напълно нормално", обясни той пред Bulgaria ON AIR. 
По думите му е имало срещи с министъра на енергетиката, с премиера и вицепремиера, с комисията в НС по енергетика, 
но никой не предприема нищо. 
"Ситуацията е извънредна, сравнима е с бедствие. Цените не са нормални и трябва да се вземат мерки. Ако ситуацията не 
се промени, напълно е възможно фирми да фалират, да поскъпнат множество стоки и услуги с между 2 и 5%", допълни 
Велев. 
Той е категоричен, че няма ръст в потреблението, а даже има спад с 3%. 
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FrogNews 
 
√ Бизнесът: Високата цена на тока е бедствена и манипулирана 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев категорично става дума за 
манипулация на пазара за електроенергия. 
"Цената на електроенергията на свободния пазар се повиши с над 50% за последните 2 месеца. Няма такъв ръст на цените 
в пазарите около нас. Ненормално е цената на борсата да е по-висока от цените на борсите в другите страни. Ситуацията 
е ненормална и не може да се обясни с ръста на CO2 емисиите. Тази цена е резултат от недобре функциониращи 
институции. Според министъра на енергетиката това е напълно нормално", обясни той пред Bulgaria ON AIR. 
По думите му е имало срещи с министъра на енергетиката, с премиера и вицепремиера, с комисията в НС по енергетика, 
но никой не предприема нищо. 
"Ситуацията е извънредна, сравнима е с бедствие. Цените не са нормални и трябва да се вземат мерки. Ако ситуацията не 
се промени, напълно е възможно фирми да фалират, да поскъпнат множество стоки и услуги с между 2 и 5%", допълни 
Велев 
Той е категоричен, че няма ръст в потреблението, а даже има спад с 3%. 
 
Dnes.bg 
 
√ 50% скок на тока за 2 месеца: Ненормално е! 
Ситуацията е извънредна, отсече председателят на АИКБ 
Борсовата цена на тока, на която купуват електроенергия фирмите, скочи рязко в понеделник. Търговията на платформата 
"Ден напред" приключи при цена 207.02 лв. за мегаватчас базова мощност, което е с над 50% повече от средните стойности 
на сделките от 1 до 7 януари, когато нивата бяха 134.5 лв. за мегаватчас. 
Постигнатото е и много над нивата от последните десет дни на декември - 78 1лв. за мегаватчас. Рекорд обаче няма, тъй 
като на 3 декември 2018 г. бе постигната средна стойност от 207.21 лв. за мегаватчас. 
"Цената на електроенергията на свободния пазар се повиши с над 50% за последните 2 месеца. Няма такъв ръст на цените 
в пазарите около нас. Ненормално е цената на борсата да е по-висока от цените на борсите в другите страни. Ситуацията 
е ненормална и не може да се обясни с ръста на CO2 емисиите. Тази цена е резултат от недобре функциониращи 
институции. Според министъра на енергетиката това е напълно нормално", обясни експертът в "Денят ON AIR". 
По думите му е имало срещи с министъра на енергетиката, с премиера и вицепремиера, с комисията в НС по енергетика, 
но никой не предприема нищо. 
"Ситуацията е извънредна, сравнима е с бедствие. Цените не са нормални и трябва да се вземат мерки. Ако ситуацията не 
се промени, напълно е възможно фирми да фалират, да поскъпнат множество стоки и услуги с между 2 и 5%. Планираната 
цена за утре е 183 лв. за мегаватчас", допълни Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Той е категоричен, че няма ръст в потреблението, а даже има спад с 3%. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: В България е най-скъпият промишлен ток в цяла Европа 
Обясняват ни, че проблем няма и цените са най-евтини, но това е спекулация, категоричен е председателят на АИКБ 
Когато електроенергията поскъпва, е неизбежно и поскъпването на живота. Това заяви в сутрешния блок на "Нова 
телевизия" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
По думите му цените са с 50% по-високи отколкото миналата година по това време. 
"В България е най-скъпият промишлен ток в цяла Европа. Това, че е най-евтин е спекулация. На нас ни се обяснява, че 
проблем няма и цените са най-ниски", каза той. 
"През първата седмица на януари цената е 65 евро за MWh (мегаватчаса) в България, 56 евро е във Франция, 46 - в Австрия, 
40 - в Германия. Към тези наши 65 ние трябва да прибавим и задължения към обществото. Първоначално виждате, че е 
по-скъпо в Сърбия и Гърция, но всъщност това не е така, защото те не плащат нашата такса "задължение към обществото" 
- за американските централи, за скъпите ВЕИ. Таксата се добавя към нашата цена. И именно тук е спекулацията, когато се 
спряга нашата борсова цена с тази на останалите", поясни Велев. 
Публикувано във факти.бг: 
"На предприятията им се спира тока. Пазарът се манипулира от производители и търговци", каза още Велев, който 
категорично стои зад мнението, че има нужда от извънредни действия. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: България трябва да въведе регулации за подобряване на ефективността на БНЕБ 
Тези мерки ще помогнат на свободния пазар да започне да работи спрямо търсенето и предлагането, а не спрямо 
действията на някои участници в него, смята експерт 
Българското правителство трябва да въведе нужните регулации за подобряване на ефективността на свободния пазар на 
електроенергия, смята изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в 
ефира на Bloomberg TV Bulgaria.  
Според него тези регулации ще помогнат на Българската независима енергийна борса да започне „да работи спрямо 
търсенето и предлагането, а не спрямо действията на някои участници на пазара“. 
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По неговите думи основният проблем на борсата е наличието на само един голям продавач – Българския енергиен холдинг 
и неговите три дъщерни дружества - „АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-изток 2“ и „Национална електрическа компания“ 
(НЕК). 
„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 според 
него е да се повиши контролът от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на БНЕБ. 
„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“, коментира Иванов. 
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“, подчерта още Иванов. 
Според него високите цени на електроенергията са засегнали производствените процеси на бизнеса. 
„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“, отбеляза още Иванов. 
 
Novini.bg 
 
√ Тази година в област Силистра ще завършат средно образование 800 ученици  
Почти половината от 800-те завършващи 7 клас, а с това и основното си образование ученици в област Силистра тази 
година, ще са от учебни заведения от общините Силистра и Алфатар. Това стана ясно на проведена при областния 
управител предварителна работна среща, на която бяха обсъждани план-приемът в училищата на община Силистра за 
учебната 2019/2020 г. 
На срещата освен представители на силистренските гимназии, присъстваха и представители на професионални 
организации като КРИБ-Силистра, БСК-Силистра, АИКБ-Силистра и др. Завършващите в община Силистра ученици имат 
възможност да продължат образованието си в 9 училища, от които 5 професионални гимназии, 3 общообразователни и 
едно обединено училище. 
До 15 януари директорите на училища трябва да изпратят до РУ на МОН Силистра своите предложения за план-приема. 
Окончателно тези предложения ще бъдат разгледани от Комисията по заетостта в областната администрация до 20 
февруари, а до 1 март трябва да постъпят в Министерството на образованието. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
Дарик 
 
√ От днес до края на април подаваме данъчни декларации 
От днес започва данъчната кампания. Декларациите за доходите на физическите лица вече могат да бъдат подадени както 
по електронен път, така и на място в офисите на Националната агенция по приходите (НАП). Данъчната кампания ще 
продължи до края на април. 
Отстъпката от 5% за ранно деклариране и плащане на данъка остава, но има условие за това. Говорителят на НАП Росен 
Бъчваров обясни: "Важна особеност е, че хората, които искат да ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне, имат време 
до края на януари да подадат декларацията, да внесат данъка, като задължително изискване е да няма никакви неплатени 
стари задължения, защото ако има такива, нито отстъпка, нито ползване на който и да е вид данъчни облекчения се 
допускат". 
Електронната система за подаване на данъчни декларации ще е достъпна от първите минути на днешния ден. "Всеки човек, 
който притежава електронен подпис или безплатно издавания от НАП персонален идентификационен код (ПИК), може да 
подаде данъчната си декларация безпрепятствено, използвайки електронните услуги. Очакваме тази година 
приблизително половината от всички формуляри от граждани и сумарно над 85 на сто от всички документи, които 
получаваме, да бъдат обменени с клиентите ни по електронен път", каза още Бъчваров.  
До 500 лева стига глобата за неподадена данъчна декларация от граждани и до 1000 лева за обявяване на неверни данни 
в нея. 
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Novinata.bg 
 
√ България изпълнява препоръките на МОТ за създаване на заетост и достоен труд  
Правителството предложи на Народното събрание да вземе акт от Препоръка за заетост и достоен труд за мир и 
устойчивост (№ 205), която беше приета на 106-та сесия на Международната конференция на труда. 
Препоръката предоставя насоки на членовете на Международната организация на труда (МОТ) за мерките, които трябва 
да бъдат предприети за създаване на работни места и достоен труд за целите на предотвратяване и възстановяване при 
кризисни ситуации, следствие от конфликти и бедствия и обезпечаване на мира и устойчивостта. 
Препоръката има за цел да подпомогне органите на законодателната и изпълнителната власти, заинтересуваните 
ведомства и представителните синдикални и работодателски организации в процеса на актуализиране на действащото и 
създаване на ново модерно национално законодателство в областите, касаещи осигуряването на заетост и достоен труд 
за целите на обезпечаване на мир и устойчивост. 
Вземането на акт е задължителна уставна процедура на МОТ, съгласно която всяка държава-членка се задължава след 
закриването на сесията на Международната конференция на труда, на която са приети нови международни конвенции, 
протоколи или препоръки, да ги представи пред компетентния национален законодателен орган. Препоръката няма 
правнообвързваща сила и не е предмет на ратификация от държавите-членки на МОТ. 
 
Investor.bg 
 
√ Евродепутати: Решението за пакет Мобилност 1 ще бъде ясен сигнал накъде отива ЕС 
Казусът показва най-тежкото разделение, откакто съществува Европейският съюз, твърди Ангел Джамбазки  
Очакванията преди гласуването в транспортната комисия на ЕП днес не са оптимистични. Това коментира евродепутатът 
Петър Курумбашев пред БНТ. Изоставаме с около 5 гласа в гласуването, посочи той. 
Българските превозвачи излизат днес на мащабен протест в Брюксел срещу подготвяните регулации в пакета "Мобилност 
1". Според бранша приемането им въвежда двойни стандарти в общността и има потенциала да унищожи транспортния 
бизнес у нас. Очаква се 360 протестиращи да пристигнат с два чартърни полета в белгийската столица. Към тях ще се 
присъединят българи, живеещи в региона, както и румънски, латвийски и унгарски превозвачи. 
Курумбашев е песимистичен относно бъдещите решения, свързани с пакета "Мобилност 1". По думите му ако не се 
приемат тези регулации, много държави в ЕС вече са започнали да приемат свои правила на национално ниво. За него 
подобен подход е началото на края на ЕС, защото ако всяка държава започне да приема свои правила като член на ЕС, за 
какво е ЕС, попита той. 
Евродепутатът Илхан Кючюк призова за трезв подход, в който да оценим силните и слабите си страни и да изготвим 
дългосрочна стратегия за предстоящите междуинституционални разговори. За него има много полезни ходове пред 
България по казуса. 
Андрей Новаков каза, че все още е под въпрос дали последната дума ще е на този европарламент. Важно е поне по един 
от посочените големи проблеми да постигнем положителен изход от гласуването, което ще позволи след две седмици, 
когато е гласуването в пленарна зала, да сне фокусираме върху по-малко въпроси. 
Надявам се, че решението за транспортния бранш да не бъде първата крачка към края на ЕС, тъй като протекционизмът е 
вреден, точно обратното на принципите на свободния пазар, каза Новаков. 
Ангел Джамбазки каза, че в момента водим истинска битка в Европейския съюз за препитанието на 150 000 български 
семейства. Той посочи, че о казуса „шепа лобисти от ЕП“ се опитват да фалират източните превозвачи и прилагат тежко 
лицемерие и двоен стандарт. 
Според Джамбазки казусът с пакета "Мобилност 1" на практика е въпрос за бъдещето на Европейския съюз, защото ако 
този „безпрецедентен циничен натиск и нарушаване на единния общ пазар продължи, ще бъде ясен сигнал накъде отива 
ЕС“. За евродепутата е важно настоящият европарламент да не взима решение по пакета, защото предстоят нови избори 
за ЕП през май и този парламент е изчерпан. 
Предложенията в пакета увреждат интересите на над 100 милиона граждани на държави членки на ЕС - Полша, България, 
Испания, Португалия, Унгария, Румъния, Литва , Латвия, Естония. Това е най-тежкото разделение, откакто съществува 
Европейският съюз, обобщи Джамбазки. 
Днес няма да се реши нищо, трябва да се приготвим за дълго бягане, завърши той. 
 
√ Визите за сезонни работници ще се издават по-бързо 
С промяната ще може по-ефикасно да се посрещнат нуждите от работна сила, смятат министрите 
Одобрението на визите за сезонните работници вече ще става за 15 календарни дни, а не за 35, както до сега. Това 
съобщиха от правителствената информационна служба. 
Кабинетът одобри на днешното си заседание проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. 
Промяната ще създаде условия за по-бързо обработване на заявленията на лица, които желаят да извършват трудова 
дейност като сезонни работници у нас и ще спомогне за по-ефективното задоволяване на потребностите на българските 
работодатели от работна сила за целите на сезонна заетост, обясняват от Министерски съвет.  
Според законодателството „сезонен работник” е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на 
пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на държава-членка, за да извършва работа, 
която зависи от смяната на сезоните, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с 
работодател, чието седалище е в конкретната държава-членка. Максималната продължителност на престоя е не-повече 
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от 9 месеца в рамките на период от 12 месеца. След този период гражданинът на трета държава следна да напусне 
територията на държавата членка. 
Според данни на Агенцията по заетостта 6518 чужденци от трети страни са регистрирани за сезонна заетост (до 90 дни) в 
България през лятото на 2018 г. право да работят тук за 9 месеца са поискали 110 души. 
 
News.bg 
 
√ ВМРО внася предложения за промени в Закона за пчеларството 
Регистър на пчелините в България предвиждат промени в Закона за пчеларството, които готви ВМРО. Това съобщиха от 
БНР. 
Сред останалите промени, за които ще настояват от партията, са глоба до 1000 лева за липса на регистрация, определяне 
на минимална изкупна цена на естествения пчелен мед и криминализиране на пръсканията с пестициди, довели до 
унищожаване на много пчелни семейства. 
Предложенията ще бъдат внесени в първите работни дни на парламента. 
Предвижда се да бъде създадена и специализирана Дирекция по пчеларство в Земеделското министерство. 
Според депутата Красимир Богданов е много важен въпросът за определянето на опрашването на земеделските култури 
като екосистемна услуга и субсидирането на тази дейност. 
В много от държавите на ЕС и зад океана опрашването е един от основните източници на финансиране, посочи той и 
допълни, че друг важен момент е фиксирането на минималната изкупна цена. 
От ВМРО настояват тя да бъде в размер на пет процента от минималната работна заплата. 
В законопроекта са залегнали исканията на пчеларите, които излязоха на протест в края на миналата година. 
 
БНР 
 
√ Фондът на фондовете започна консултации за Фонд за технологичен трансфер 
Фонд на фондовете (ФнФ) стартира пазарни консултации с потенциални финансови посредници и участници в 
инвестиционната среда от страната и чужбина като част от подготовката на процедура за прилагането на нов финансов 
инструмент - Фонд за технологичен трансфер (ФТТ), чиято цел е да спомогне за осъществяване на връзка на науката и 
бизнеса чрез създаване на благоприятна среда за развитие на иновациите. Това съобщиха от Фонда. 
ФТТ ще осигурява дялови и квази-дялови инвестиции в предприятия, развиващи проекти, които са свързани с трансфер на 
технологии, ползите от които ще бъдат насочени към България. Фондът  ще инвестира в проекти, предимно в ранен етап 
на развитие, произхождащи от университети, технологични паркове, научни лаборатории и др. 
Целта на инструмента е фокусирането на инвестициите за развитие на иновационния потенциал на области като: 
мехатроника и чисти технологии; информатика и информационни и комуникационни технологии; индустрия за 
здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.  
Ресурсът, предоставен от ФнФ, е в размер на 30 млн. евро. Очаква се да бъде привлечено и допълнително съфинансиране 
от частни инвеститори. 
Пазарните консултации се провеждат до 8 февруари 2019 г 
 
√ От днес трябва да работят терминали за е-винетки по всички пунктове на границите, според АПИ 
Въпреки вълната от оставки в Агенция „Пътна инфраструктура“ и регионалното министерство, системата за електронните 
пътни такси продължава да изпитва трусове. Електронни винетки се предлагат в над 4000 обекта - областните пътни 
управления, някои бензиностанции, пощенските станции и офисите на „Изипей“ винетките могат да се плащат и в брой. 
На граничните пунктове обаче не е така. Днес е крайният срок, в който АПИ заяви, че ще обезпечи границите с терминали 
за самообслужване. 
На най-натоварения граничен пункт Кулата са монтирани 3 терминала за купуване на електронни винетки. Заради по-
бавната процедура и неопитност на клиентите, се образуват опашки. Има и още една причина – не малко от хората, 
влизащи в България, нямат дебитни карти. Това наложи вчера служители на областно пътно управление –Благоевград да 
заминат спешно за границата и да предлагат услугата срещу кешово заплащане. 
На другият граничен пункт с Гърция - Илинден Екзохи, едва в 15.30 часа вчера служебен микробус с 11 терминала разтовари 
един от тях на границата. Кога и как ще се монтира и дали ще заработи - не е ясно. 
На най-южната граница с Република Македония - на пункта „Златарево“, има два терминала и те работят.  
На далеч по-натоварения - Станке Лисичково, откъдето минава целия туристически поток за зимните курорти, има само 
един терминал, който обаче е полуработещ. Принтерът, който трябва да пуска квитанцията, беше замръзнал. Устройството 
беше монтирано в неугледно помещение с метално-стъклена конструкция и работеше при минус 6 градуса. 
Македонските граждани, влизащи в страната ни, се оплакват, че не могат да платят кеш и не могат да се оправят с 
устройствата. 
Служител на Агенция „Митници“ сподели, че откакто го има терминала за електронни винетки, това е второто му работно 
място. Митническият служител започна демонстрация. 
 
√ Премахват се транзитните разрешителни между България и Русия 
Правителството одобри изменение на Спогодбата между България и Русия за международни автомобилни превози. 
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С изменението отпада необходимостта от използването на транзитни разрешителни за извършването на международни 
автомобилни превози на товари, през териториите на двете страни, се посочва в съобщението на правителствената 
пресслужба. 
 
√ Китай: Преговорите със САЩ поставиха основите за прекратяване на търговската война  
Китайското министерство на търговията се похвали в четвъртък с резултата от проведените през тази седмица търговските 
преговори със САЩ, отбелязвайки, че тези разговори "положиха основите" за разрешаване на търговската война между 
двете водещи световни икономики, съобщава "Уолстрийт джърнъл". 
Пекин описа тридневните преговори като "обширни, задълбочени и подробни" и добави, че двете страни са се съгласили 
да продължават да поддържат тесни контакти по въпросите за търговията. Според изявлението на Министерството на 
търговията Пекин и Вашингтон "са изпълнили активно" консенсуса, постигнат от президентите си Цзинпин и Доналд Тръмп 
на срещата на върха на Г-20 в Аржентина в началото на декември 2018-а година. 
В сряда САЩ също направиха изявление, в което посочиха, че преговорите с Китай са се фокусирали върху намирането на 
начини за постигане на "справедливост, реципрочност и балансираност в търговските отношения" и подчертаха 
ангажимента на Пекин да закупи "значителен обем американски селскостопански, енергийни, промишлени стоки, както и 
редица други продукти и услуги". 
Според източници на "Уолстрийт джърнъл", запознати с проведените дискусии, САЩ и Китай са постигнали напредък за 
постигането на търговско споразумение, но все още най-трудните въпроси остават да бъдат решени в разговори на по-
високо ниво. 
По време на тридневните разговори в китайската столица, които приключиха в сряда, двете страни постигнаха напредък 
по въпроси като допълнителни китайски покупки на американски стоки и услуги, както и по отношение на отварянето на 
китайските пазари за американския капитал. Източниците на финансовото издание обаче предупредиха, че двата екипа 
все още не са постигнали решителен пробив във водените преговори и са необходими повече дискусии за разрешаване 
на търговската война, която изнерви в голяма степен световните капиталови пазари през последните месеци. 
Двете преговарящи страни остават разделени по въпросите, свързани с намаляване на китайските субсидии за местните 
фирми и касаещи защитата на интелектуалната собственост, което означава, че все още тепърва предстои да се изкове 
окончателна резолюция. Делегацията на САЩ, водена от заместник-търговския представител на Джефри Гериш, напусна 
Пекин късно в сряда. 
В изявление от офиса на Търговския представител на САЩ се посочи, че длъжностните лица са обсъдили сключването на 
сделка, "подлежаща на постоянна проверка и ефективно правоприлагане". Също така се отбеляза, че преговарящите са 
"изразили ангажимента на президента Тръмп да се справи с постоянния американски търговски дефицит и да бъдат 
решени структурни въпроси, за да се подобри търговията между нашите две страни". Следващият кръг от разговори се 
очаква да се проведе на ниво кабинети на двете страни, като участие в тях могат да вземат търговския представител на 
САЩ Робърт Лайтизер и китайския вицепремиер Лю Хъ, който се счита за най-висшия икономически съветник на китайския 
президент Си Дзинпин. 
 
√ Стабилизация на безработицата в ЕС на рекордно дъно от 6,7% и в България на ниво от 5,4%  
Безработицата в еврозоната се понижи през ноември до 10-годишно дъно от 7,9%  
През ноември 2018 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) се стабилизира за трети пореден 
месец в рекордно историческо дъно от 6,7%, в рамите на еврозоната обаче се понижи до ново 10-годишно дъно от 7,9%, а 
в рамките на България остана за втори пореден месец на ниво от 5,4%, след като през предходните четири месеца достигна 
най-ниско ниво от декември 2008-а година от 5,3%, показват данни на Евростат. 
Безработицата в ЕС остана за трети пореден месец в рекордно дъно от 6,7% (най-ниско ниво, откакто Евростат стартира 
това месечно проучване през януари 2000-а година), докато в рамките на еврозоната се понижи изненадващо през 
ноември до 7,9% от 8,0% през октомври, достигайки най-ниско ниво от октомври 2008-а година. 
Според европейската статистика общо 16,491 млн. европейци, от които 13,040 милиона от еврозоната, са били без работа 
през единадесетия месец на изминалата година, като спрямо октомври е отчетено понижение на безработните в ЕС със 
107 хиляди, докато борят на безработните в еврозоната се понижи с цели 90 хиляди. Спрямо ноември 2017-а година 
общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,489 милиона, от които 1,135 милиона в рамките на единния валутен 
блок. 
Най-ниска безработица през ноември е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 1,9%), следвана от 
Германия (3,3%), докато най-висока безработицата остава в Гърция (ниво от 18,6%, но според данни на Евростат за 
септември 2018-а) и в Испания (14,7% през ноември 2018-а). 
В рамките на ноември общо 3,444 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка 
безработица от 15,2%), като това представлява понижение на младежката безработица със 189 хиляди спрямо година по-
рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 16,1%. 
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                                                                        Нива на безработицата в ЕС през ноември 2018 

 
 
Евростат представи и данни, според които безработицата в България стабилизира в октомврийското ниво от 5,4%, след 
като през предходните четири месеца тя беше на ниво от 5,3% (най-ниската безработица в нашата страна от декември 
2008-а година насам и недалеч от рекордното дъно от 5,0%, достигнато през ноември 2008-а година). Година по-рано 
обаче безработицата в нашата страна беше на ниво от 5,7% (през ноември 2017-а). 
По този показател нашата страна се нарежда на петнадесето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-
ниска безработица и е една от 20-те страни - членки с безработица, която е по-ниска от средноевропейската. 
През единадесетия месец на миналата година 181 хиляди българи са били без работа спрямо 181 хиляди през октомври и 
193 хиляди безработни точно преди година (през ноември 2017-а), показват днешните данни на Евростат. Трябва да се 
има предвид, че през август тази година беше отчетен рекордно нисък брой от 174 хиляди на безработните българи (най-
малко безработни българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година). 
Нивото на младежката безработица в България обаче се повиши през ноември до 14,2% от 13,8% през предходния месец, 
като през единадесетия месец на изминалата година без работа са били общо 22 хиляди български младежи на възраст 
под 25 години спрямо 21 хиляди през октомври и 19 хиляди година по-рано (през ноември 2017-а). 
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се повишава слабо през ноември 
2018-а до 4,9% от 4,8% през октомври (но под безработица от 5,6% година по-рано), докато безработицата сред мъжете 
стабилизира за втори пореден месец на ниво от 5,9% и спрямо 5,9% през ноември 2017-а година. 
Изненадващото понижаване на безработицата в еврозоната е една от малкото добри новини и предполага, че забавянето 
на икономиката в региона на единната валута е малко вероятно да прерасне в скоро време в рецесия. Поне на теория, 
спадащата безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката на еврозоната, която 
страдаше през 2018-а година от отслабващия износ. Поредицата много слаби бизнес проучвания от еврозоната обаче 
повдигат въпроси относно по-нататъшното намаляване на безработицата в региона. 
 
БНТ 
 
√ Средният осигурителен доход за страната за ноември е 917 лв.  
Средният осигурителен доход за страната за ноември 2018 г. е 917,00 лева, информира НОИ. Средномесечният 
осигурителен доход за страната от първи декември 2017 година до края на ноември миналата година е 884,37 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през декември 2018 г. 
 
√ Софийското метро с европейско отличие  
Софийското метро получи европейско отличие за най-добро транспортно обслужване на гражданите. Сертификатът се 
присъжда от Европейските бизнес награди. 
Разширението на софийското метро не е спирало през последните 10 години. Бяха изградени около 30 км нови линии. В 
момента най-добрият и екологичен транспорт се разширява с още 12 км от третата метролиния. До края на 2019 г. ще 
бъдат пуснати първите 8 км от нея. С изграждането на третия лъч се очаква да бъдат спестени 90 хил. тона на година вредни 
емисии във въздуха. 
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√ Въвежда се нов подход за определяне на заплатите в бюджетните организации  
Правителството прие промени в правилата за определяне на заплатите на заетите в бюджетните организации с изменение 
на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. 
Въвежда се нов подход за определяне на заплатите в местните власти и на ръководителите на областните администрации, 
държавните комисии и агенциите като се цели да бъде изравнен съществуващият към момента дисбаланс между 
различните органи на власт. 
Дава се по-голяма свобода на общинските съвети да определят заплатите на кметовете на общини, райони и кметства като 
се фиксира единствено максималният размер - до заплатата на министър.  
Размерите на заплатите на ръководителите на държавните комисии, агенциите, на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от 
Закона за опазване на околната среда и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или 
постановление, ще се одобряват от Съвета за административната реформа по предложение на ресорните министри, 
отчитайки числеността на съответната администрация, нейният бюджет и функции.  
С нова формула ще се определят заплатите на ръководителите на институциите, които имат сериозни отговорности към 
приоритетни политики и разходване на средства от националния бюджет и еврофондовете. 
С приетото Постановление се регламентира длъжността „експерт за връзки с обществеността“ в кабинетите на 
председателите на държавни агенции. 
Промените са в рамките на разходите за персонал, предвидени в бюджета за 2019 година. 
 
√ МС реши: 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор от януари  
Правителството прие промени в Наредбата за за заплатите на държавните служители. С промените се закрепва принципа 
"заплащане според изпълнението": всеки служител в държавната администрация ще получава възнаграждение, 
съответстващо на постигнатите резултати. С приетото увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10% от януари тази 
година, ще бъдат увеличени заплатите на държавните служители. 
 
Дневник 
 
√ Поредното повишение на минималната заплата крие рискове 
Петър Ганев е старши изследовател в Института за пазарна икономика. В началото на годината "Дневник" събра прогнозите 
на няколко наблюдатели за икономиката и бизнес средата. Четете ги в следващите дни. 
Задава ли се нова криза през 2019 г. и как ще се прояви в България? 
- Факт е, че през последните месеци става все по-модерно да се говори за предстояща икономическа криза. В общия случай 
се разглежда сценарий, при който има забавяне на растежа в Европа или в най-лош вариант – рецесия, което неизбежно 
да се прояви и при нас. Това е важно да се подчертае – не криза, която сами бихме си направили, а криза привнесена 
отвън. Трудно е да се определи с някаква висока сигурност кога би се случило по-сериозното забавяне в Европа. По-
негативни от очакваното са данните за Германия през втората половина на 2018 г., както за растежа, така например и за 
автомобилната индустрия, което допълните засили опасенията. Все още обаче това не води до някакви драматични 
прогнози. 
Големите рискове остават по-скоро свързани с наследството от предходната криза и познатите структурни проблеми в 
Европа – страните с високи дългове (фокусът е върху Италия) и зависимостта на финансовата система от политиката на ЕЦБ. 
Декемврийското решение на ЕЦБ бе да се запазят нулевите лихви поне до лятото на 2019 г., но да бъдат преустановени 
количествените улеснения – програмата за покупка на активи. Това само по себе си едва ли ще предизвика голям трус, но 
по-сериозният въпрос е как в средносрочен план ще се избяга от нулевите лихви без това да катурне европейската 
икономика. 
Очаква ли се осезаемо повишение на банковите лихви и в кои сфери това ще има най-голям ефект? 
- Има основания да се очаква известно покачване на лихвите през 2019 г., но то едва ли ще е "осезаемо". По-скоро във 
втората половина на годината лихвите ще тръгнат леко нагоре като тенденция. Кредитирането е възможно леко да се 
охлади, както в резултат на по-внимателно поведение по време на проверката на активите на банките в първата половина 
на 2019 г., така и конкретно в имотния сектор, където вече има индикации за охлаждане. 
Поредното повишение на минималната работна заплата ще повлияе ли на заплащането в частния сектор на фона 
на масовия проблем с кадрите? 
- Тенденцията за покачване на заплатите е резултат от общата икономическа картина, а не само от промените в 
минималната заплата. Тази тенденция беше зададена от частния сектор – особено през 2017 г.,но вече и публичния сектор 
играе водеща роля – с вдигането на заплатите в администрацията и удвояването в средносрочен план заплатите на 
учителите. 
Вдигането на минималната заплата ще подкрепи доходите на най-нискоквалифицираните и на работещите в по-бедните 
региони, но крие и своите рискове – както през откриването на нови работни места, така и при евентуално забавяне на 
икономиката, когато именно тези работници ще са първите извън пазара на труда. 
Каква е прогнозата Ви за инвестициите в икономиката? 
- Въпреки множеството спорове около инвестициите в България – особено върху размера на чуждестранните инвестиции, 
общата инвестиционна картина не е толкова мрачна. Инвестициите, в т.ч. вътрешните такива, в промишлеността се 
покачват, което е ключово за страната. По-добре започнаха да работят и основните индустриални паркове в страната, което 
означава и реализирането на инвестиционни проекти, включително с чужд капитал. Доброто състояние на бюджета, 
означава и повече възможности за публични инвестиции – разходването на излишъка за 2018 г. е такъв пример. 
Ще напредне ли България по пътя за членство в еврозоната? 
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- Мисля, че България ще извърви предвидените стъпки спрямо поетите ангажименти за приемането ни в ERM II. Най-голямо 
внимание разбира се ще привлече прегледът на активите на 6-те банки, което ще се случи в началото на 2019 г. Не мисля, 
че там ще има нещо драматично различно спрямо това, което видяхме през 2016 г. (Когато БНБ оповести резултатите от 
проведените стрес тестове на банките - бел. ред.) 
Големият въпрос е какво ще се случи в средата на 2019 г., когато поетите ангажименти са изпълнени и се очаква да влезем 
ERM II. Дали това няма да е нов Шенген? Добрата новина е, че отговорът на този въпрос не може да се разтяга във времето 
– през лятото на 2019 г. ще стане ясно. 
 
В. Банкерь 
 
√ Правителството избра F-16 от САЩ  
Правителството избра американската оферта за доставка на изтребители F-16. Вицепремиерът и министър на отбраната 
Красимир Каракачанов съобщи, че кабинетът иска да започне преговори с администрацията на президента Доналд Тръмп. 
За това обаче трябва да бъде получено разрешение от Народното събрание. Възможно е въпросът да бъде разискван още 
в първия работен ден на депутатите през тази година - 11 януари. Решението на кабинета не среща одобрението на БСП и 
"Воля". 
В преговорния екип следва да участват министърът на отбраната, министърът на икономиката Емил Караниколов, 
министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на външните работи Екатерина Захариева, а премиерът Бойко 
Борисов да следи организацията на преговорите при изготвяне на проекта за международен договор. 
"Имаме уверение от Белия дом, че цената ще бъде коригирана. Така че по този начин ние правим една стъпка, с която да 
придобием новия изтребител", посочи Каракачанов на брифинг в Министерския съвет.  
Идеята на кабинета е до края на годината да бъде сключен договор с американската страна. Каракачанов заяви, че все още 
не е ясно какви ще са "отклоненията" на офертата от инвестиционния разход, одобрен от парламента - 1.8 млрд. лв. за 
купуването на най-малко 8 изтребителя. Ясно е обаче, че САЩ няма да могат да спазят изискването за доставка - 24 месеца 
от сключването на договора.  
Преди дни президентът Румен Радев остро разкритикува правителството, отчитайки, че конкурсът е опорочен, а това е 
удар по България. "Настоявах да се спази процедурата и финансовата рамка. Това е гаранция за оптимален избор, 
независимо от типа самолет. Правителството обаче направи точно обратното - обяви победител в разрез с правилата. Дори 
се ангажира да надплати огромна сума", обясни държавният глава. Радев изтъкна, че конкурсът е удар и по американските 
ни партньори, защото "в очите на българите те спечелили конкурса с политически лобизъм, а не по правилата". 
 
БТВ 
 
√ Румъния поема председателството на Съвета на ЕС с тържествена церемония 
Очаква се в Букурещ да пристигнат лидерите на всички евроинституции 
С тържествена церемония днес Румъния поема председателството на Съвета на Европейския съюз. В Букурещ се очаква да 
пристигнат лидерите на всички евроинституции и цялата еврокомисия. 
Както и нашата страна през миналата година, Румъния също за първи път поема председателството - 11 години след 
присъединяването към съюза. 
Още преди Нова година обаче Жан-Клод Юнкер изрази съмнения, че правителството на социалдемократите ще изпълни 
успешно задачата. 
Румъния ще трябва да координира дейността на съюза през следващите 6 месеца, когато Великобритания ще напусне 
съюза, ще се проведат избори за Европарламент и ще започнат преговорите за финансовата рамка 2020-2027 година. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Денят на протеста. Българските превозвачи пред Европарламента - коментарите от София и Брюксел. 
- Дневният ред на Европа и българските позиции. Гост Ивайло Калфин. 
- Градска култура. На кои терени ще бъдат изградени площадките на скейтбордистите? 
- Рецепта за мотивация. Как да се влезем бързо във форма? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Пряко от Брюксел - как започва протестът на българските превозвачи? 
- На живо: Ще бъдат ли съборени незаконните постройки във Войводиново? И още - военни се обявиха в подкрепа 

на пребития командос. В студиото - ген. Димитър Шивиков. 
- Взаимни политически обвинения за купуване на ромски гласове. Каква е ролята на "Евророма" - разговор с 

Цветелин Кънчев. 
- Ще получи ли мандат кабинетът "Борисов" да преговаря със САЩ за нов изтребител? Гост - бившият посланик в 

Америка Елена Поптодорова. 
- На живо: Масови оставки на медицински сестри в Пловдив. Каква е причината? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Българските превозвачи протестират в Брюксел пред ЕП - на живо 
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- Разговор с Марешки - за сделката с изтребителите, за съдбата на малките бензиностанции и стабилността на 
управлението 

- Дете почина след нелеп инцидент - родителите обвиняват лекарите, каква е истината 
- Багери във Войводиново - на живо от акцията 
- Оставка в Пътната агенция - каква есъдбата на агенцията след оставката на нейния председател. 

 
√ Събития в страната на 10 януари  
София. 

- От 09.30 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе дискусия на тема „Как бизнесът подкрепя българското 
висше образование?", организирана от Фондация „Подкрепа за образование". 

- От 11.00 часа в зала 610 в сградата на Централно управление на НАП ще се проведе пресконференция във връзка 
с началото на данъчната кампания. 

- От 11.00 часа в Логистичен център на cargo-partner, Австрийското търговско представителство ще представи 
резултатите от официално проучване сред австрийските компании за развитието на инвестиционния климат в 
България. 

- От 13.00 часа, пред сградата на Представителството на Европейската комисия, Политическа партия „МИР" 
организира мирен протест срещу новите текстове в пакет „Мобилност 1" и в подкрепа на исканията на българските 
превозвачи 

*** 
Дългопол. 

- От 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Дългопол ще се състои публично обсъждане на бюджета за 
2019 г. 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в заседателна зала на Общината ще се проведе обществено обсъждане на резултатите от извършена 
инвентаризация на горски територии. 

*** 
Пловдив. 

- От 19.30 часа в Limacon Event Center ще се проведе първият публичен дебат на номинираните за вътрешните 
избори за определяне на кандидатите на „Да, България!" за евродепутати в единната листа на Демократична 
България за изборите за Европейски парламент през 2019 г. Преди дебата, от 15.00 часа, номинираните кандидати 
ще се срещат с хора в центъра на града, като ще бъдат поставени специално за целта изградени маси на ул. Княз 
Александър Батенберг (Главната). 

***  
Шумен. 

- От 10.00 часа в сградата на ВиК ще се проведе Общо събрание на съдружниците. 
- От 12.00 часа в зала „Тича" на хотел „Шумен" омбудсманът Мая Манолова и общественият посредник на Община 

Шумен Иван Капралов организират обществена дискусия на тема: „Право на заплащане на качествена ВиК услуга". 
 
Manager.bg 
 
√ Населението на България за 10 години се увеличило във всички областни града, без един. В София ръстът е с четвърт 
милион  
250 000 души се е увеличило населението на София за 10 години, показват данни на служба ГРАО към МРРБ. През 2008 г. 
в столицата постоянен адрес са имали общо 1 229 324, а към 15 декември 2018 г. софиянци са били 1 478 045. 
Официалната статистика показва, че само за една година хората, които са се преместили да живеят в София, са 23 000 
души. Данните отчитат само гражданите, които са се регистрирали, че живеят в столицата. Населението на града със 
сигурност е повече, тъй като има и такива, които не са го направили. 
От Столичната община обаче твърдят, че всеобщото мнение, че в София живеят два милиона души и дори повече, е 
погрешно. Имало много хора, които идвали да работят в столицата през деня, но живеят в близките населени места. 
София привлича хората с възможностите за бързо намиране на работа и по-високите заплати. 
По данни на НСИ заплатите в София са с близо 50% по-високи от тези в останалите области на страната. В столицата 
средното възнаграждение е 1513 лв. То е с 380 лв. повече от средното в страната, което е 1135 лв. Само в осем области на 
страната заплатите са над 1000 лв., сочат данните на НСИ. 
Според изследване на Института за пазарна икономика София е областта с най-висок стандарт в страната, предаде „24 
часа”. През 2016 г. например БВП на човек е 28 465 лв. Делът на населението под линията на бедност е 10% при 23 на сто 
в страната. Заети са рекордните 74,6%, а безработица на практика няма, тъй като тя е едва 2,8 на сто. 
Данните от ГРАО показват, че са далеч от истината твърденията, че в България ще останат само 4-5 големи града. Оказва 
се, че за 10 г. има ръст на населението във всички областни градове с изключение само на Ямбол, където хората са 
намалели с 6000 души. 
Във втория по големина град - Пловдив, населението обаче се е увеличило само близо с 5000 души. Според последните 
данни на НСИ средната заплата в града през септември 2018 г. е била 1009 лв. БВП на човек от населението за 2016 г. е 11 
222 лв. 
В топ 5 по ръст на населението освен София влизат Варна, Русе, Кърджали и Благоевград. 
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В морската столица за 10 г. хората са се увеличили със 123 000. Там средната заплата е 1059 лв., а БВП на глава от 
населението - 12 879 лв. В Русе, където средната работна заплата е 930 лв., населението е нарастнало с 91 000 души. В 
Кърджали хората са станали със 70 000 повече, но там заплатата не е особено висока - средно 847 лв., а БВП на човек е 
6854 лв. 
В Благоевград вземат най-малко от топ 5 на градовете с ръст на населението - 747 лв. средно на месец, а БВП е 8290 лв. От 
данни на НСИ се вижда още, че в част от областните градове средната работна заплата е над 1000 лв. 
Това са София-област, Стара Загора, Враца, Варна, Разград, Пловдив и Габрово. В последните три града възнагражденията 
за първи път преминават тази граница. Най-ниски са заплатите в областните центрове като Видин (763 лв.), Благоевград 
(747 лв.) и Силистра (799 лв.). 
Във всички областни градове с изключение на Ямбол населението се увеличава. 
В София има най-голям ръст на населението, като той е два пъти по-голям от втория в класацията град - Варна.  
В анализа на Института за пазарна икономика се посочва още, че в цялата страна благосъстоянието се повишава, измерено 
чрез брутния вътрешен продукт на глава от населението, заплатите и доходите на домакинствата. 
Основната причина е ускоряването на растежа на икономиката на България до 4% през 2016-2017 г. 
Почти навсякъде намалява и делът на хората, живеещи в материални лишения - основният показател за абсолютна 
бедност. Същевременно пазарът на труда става все по-активен. 2017 г. се отличава с рекордни коефициенти на заетост 
сред най-активното население - между 15- и 64-годишна възраст. 
Средно за страната заетостта на тази част от работещите е 70%, а в най-силните икономически центрове - София, Пловдив 
и Стара Загора, тя е дори и по-висока. 
Безработицата също в повечето области вече приближава рекордно ниските нива от 2008 г. А тези, в които коефициентът 
е над 10%, са струпани в Северна България - Видин, Враца, Плевен, Силистра, Търговище, Шумен. В Южна България са само 
две области - Сливен и Смолян. 
 
√ Ким Чен-ун готов за денуклеаризацията на Корейския полуостров, иска нова среща с Тръмп 
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че е готов да работи за втора негова среща на върха с американския 
президент Доналд Тръмп, на която да бъде постигнат резултат, който ще бъде приветстван от международната общност, 
предаде Синхуа днес след приключването на посещението на Ким в китайската столица. 
Корейският гост разговаря с китайския президент Си Цзинпин и двамата изразиха подкрепа за денуклеаризацията на 
Корейския полуостров, посочва агенцията. Ким изрази пред своя домакин надежда, че заинтересованите страни ще 
съдействат на процеса на ядреното разоръжаване на полуострова, активно ще подкрепят КНДР, като отчитат нейните 
опасения, и ще обединят усилия за цялостно уреждане на процеса на денуклеаризация, отбелязва Синхуа. 
Той подчерта също така, че Пхенян е решен денуклеаризацията да бъде постигната изключително по мирен път. 
Си Цзинпин от своя страна предложи Китай и КНДР да действат съвместно за гарантирането на мира и развитието на 
региона. "Ние сме заинтересовани на действаме с вас в обща посока, обединявайки усилията си с другите заинтересовани 
страни. С цел гарантиране на мира и сигурността ние ще съдействаме за денуклеаризацията, ще играем конструктивна 
роля за поддържането на дългосрочен мир в региона", посочи китайският лидер. Той изрази надежда, че КНДР и САЩ ще 
намерят компромис, с който да преодолеят застоя по въпроса за денуклеаризацията, а с това да отворят и нова страница 
в отношенията си. 
Лидерът на Северна Корея пристигна в Пекин на 7 януари с личния си влак, съпроводен от съпругата си И Сол-джу, от своя 
съветник Ким Йон-чхол, който води преговорите със САЩ, и външния си министър И Йон-хо. Това бе четвъртата среща на 
върха между двете страни от м.г. насам. Според Синхуа атмосферата на разговорите в Пекин е била "сърдечна и 
приятелска" и е бил постигнат консенсус по най-важните въпроси. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Безработицата в Италия отчита лек спад, но остава висока 
Италия ще е с най-слаб икономически растеж сред страните в еврозоната през 2019 г. и 2020 г., прогнозира ЕК  
Нивото на безработицата в Италия се понижава до 10.5% през ноември, като икономическата ситуация в страната остава 
несигурна, пише Bloomberg. 
Спадът е от 0.1% на месечна база, уточняват от статистическата агенция Istat. Безработните са намалели с 4 хил. души. 
Данните потвърждават, че "темпът на наемането на нови кадри се забавя заради слабата икономическа активност и 
нарастващата несигурност по отношение на икономическите перспективи“, коментира главният икономист в UniCredit в 
Милано Лоредана Федерико. 
Италия вероятно ще претърпи рецесия през последното тримесечие на 2019 г. Данните за брутния вътрешен продукт на 
европейската страна от изминалото тримесечие ще бъдат публикувани на 31-ви януари. Младежката безработица остава 
сериозен проблем за страната, като през ноември тя достига 31.6%. 
Италианското правителство изпитва трудности да балансира между популистката си програма и реалността от ограничени 
финансови ресурси. Италия ще е страната с най-слаб икономически растеж в еврозоната през 2019 г. и 2020 г., прогнозира 
Европейската комисия (ЕК).   
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√ Франция и Германия се обединяват срещу евроскептичния съюз на Италия и Полша 
Париж и Берлин ще подпишат споразумение на 22 януари  
Германия и Франция, двата основни стълба на Европейския съюз (ЕС), възнамеряват да задълбочат 55-годишното си 
сътрудничество в опит да противодействат на силите, които се противопоставят на обединението в блока, предава 
Bloomberg.  
Германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Еманюел Макрон ще подпишат споразумение в граничния 
германски град Аахен на 22 януари. Пактът призовава за съвместни усилия по въпросите на сигурността, икономиката и 
екологичната политика и представлява разширение на Елисейския договор от 1963 г. 
Германският министър на външните работи Хайко Маас заяви, че споразумението цели да изпрати ясно послание към 
популистките кампании, водещи към т.нар. „национален егоизъм“. „По-близката работа не нарушава нашия суверенитет, 
а ни прави по-силни“, отбеляза още Маас. 
Рисковете за единството на блока обаче остават сериозни въпреки усилията на Германия и Франция. 
Великобритания трябва да напусне ЕС на 29 март, а италианският вицепремиер Матео Салвини ще преговаря по-късно в 
сряда с лидера на управляващата партия в Полша Ярослав Качински за създаването на евроскептичен алианс. И докато 
френско-германското споразумение за момента няма конкретни проекти, то това между Италия и Полша вече има 
набелязан широк кръг от въпроси, по които да заработи съвместно. 
 
√ Проблеми в бизнес средата на България ограничават потока на чуждестранни инвеститори 
Манфред Щамер, главен анализатор Икономически проучвания и оценка на риска Euler Hermes, В развитие, 09.01.2019  
"Нивото на чуждестранните инвестиции в България не е толкова ниско, но причина страната да не успява да привлече 
повече инвеститори, е наличието на  проблеми в бизнес средата, такова е усещането на чужденците. Пример за това е, че 
страната е на 59 място в индекса на бизнес проучването на Световната банка. През 2015 г. позицията на България е била 
38-ма, така че има влошаване, другите страни просто направиха повече от България, за да подобрят бизнес средата си и са 
по-привлекателни дестинации за инвестиции". Това каза Манфред Щамер, главен анализатор Икономически проучвания 
и оценка на риска Euler Hermes, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова. 
"Това е сфера, в която страната може да вземе мерки. ЕС и други институции критикуват нивото на корупция и слабата 
правна система на България. Ако тези пречки бъдат премахнати, това ще увеличи  търговията и чуждестранните 
инвестиции в страната" посочи в коментара си анализаторът. 
Световната банка понижи прогнозите си за икономиката на България. Основната причина за очакваното забавянето на 
ръста на българската икономика до 3 % през 2019 г. е, че вътрешните компоненти като публичните и личните разходи ще 
намалеят, ще намалее и ръстът на инвестициите, посочи в коментара си Щамер. 
"Износът на България се понижи през първите три тримесечия на 2018г., така че реалният ръст е отрицателен. Основните 
причини за това са в двата основни пазара за износ - Турция - вторият най-голям пазар за износ на България и Русия - 
деветият най-голям пазар. Износът на страната за Турция, която се намира във валутна криза, е намалял с 22 % през първите 
три тримесечия на миналата година. Експортът за Русия е намалял с 52 %, изчислено спрямо същия период на предходната 
година. Така че има базов ефект и през 2019 г. очакваме сравнително възстановяване поради по-ниските резултати през 
2018 г", каза още Щамер. 
Износът към страните от ЕС продължава да се увеличава, посочи Щамер, ръстът е бил около 10% за първите 3 тримесечия, 
те са компенсирали забавянето на износа и спадът е бил около 1,5 %, така че тази година се очаква възстановяване с около 
1,5 %. 
Ако през 2019 г. се отбележи положителен растеж на износа, загубените търговски потоци ще бъдат компенсирани, но не 
се очаква толкова силен растеж колкото е отчетен през 2013 - 2017 г., каза още анализатора. 
"България теоретично има потенциал да разшири износа си в други страни, за да подкрепи търговията, но в краткосрочен 
план не би могло да се случи. Необходимо да се разработят стратегии за износ в нови региони. Азия - да, има потенциален 
пазар и България може да стане част от инициативата на Китай, но плановете за нея все още се разработват и 
разработването на тези стратегии изискват време". 
Според прогнозата на компанията за вътрешното потребление, то се очаква да нарасне с около 5% - 5,5 % в 2019 г., което 
е понижение спрямо темпа през 2018 г., очакваме затягаме на условията на трудовия пазар, което означава, че ръстът на 
заетостта ще спре. 
 


