Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ СИСТЕМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ У НАС ИМА НУЖДА ОТ СЕРИОЗНО ПОДОБРЯВАНЕ
Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване. За това говорят
повишаването на общата заболеваемост, непрестанно нарастващия дял на работещите с трайно намалена
работоспособност и по-честите отсъствия от работа в следствие на заболявания. Това заяви изпълнителният директор на
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов по време на семинар на тема „Европейски модел
на превенция на здравето на работещите“.
Според Добрин Иванов политиката за превенция трябва да започва още с
проектирането на работните места, избора на оборудване, методите и
организацията на трудовия процес. По думите му сериозно внимание
трябва да се обърне на идентифицирането на източниците и оценка на
въздействието на вредни за здравето и безопасността фактори от
работната среда. Системният здравен мониторинг и профилактиката са
другите два основополагащи фактора за изграждане на качествена и
ефективна система за превенция на здравето на работещите.
„В момента в България превенцията на здравето при работа се базира на
остарял подход и методи. Отсъства ранна разкриваемост на
заболяванията, много малко от профилактичните прегледи са насочени
към въздействието на условията на труд върху здравето на работещите,
липсва отговорност за качеството на резултатите от прегледите, няма
препоръки за рехабилитации и включване на работещите с намалена
работоспособност в трудовия процес. Необходимо е да се въведат
съвременни методи на профилактика, стандарти за обхват и съдържание
на прегледите и изследванията за съответните рискови фактори, с
изисквания за апаратурата и квалификацията на специалистите. Това бе и
причината АИКБ да подкрепи създаването на Център за превенция на
здравето“, заяви още Добрин Иванов.
Центърът за превенция на здравето е създаден в средата на 2017 г. по
модел на немските и австрийските центрове за превенция на здравето, с
подкрепата на АИКБ и Асоциацията по трудова медицина. Задачата му е системно и ангажирано здравно наблюдение –
периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми, навременно
адекватно лечение при необходимост, динамично системно наблюдение на лицата с проблеми. Центърът е обзаведен със
съвременна медицинска апаратура, изискваща се от съответните медицински стандарти.
Оценка на проблемите на превенцията на здравето в страната и възможностите, които се откриват с въвеждането на
Европейските норми и практики направиха доц. д-р Кирил Карамфилов, Медицински университет-София, и д-р Петя
Георева, дм, управител на ЦПЗ.
По време на семинара представители на Центъра за превантивна медицина и трудова медицина – PAPmed – Берлин
представиха нормативната уредба в областта на превенцията на здравето на работещите в Германия, задълженията на
работодателите, работещите и лекарите, както и практиките и стандартите за провеждане на профилактични прегледи.
Специалисти от Центъра за превенция на здравето демонстрираха и съвременни скринингови методи и апаратура за
прегледи и изследвания във връзка с условията на труд.
BG Predpriemach
√ Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от подобряване
Семинар обсъди темата „Европейски модел на превенция на здравето на работещите“. Оценка на проблемите на
превенцията на здравето в страната и възможностите, които се откриват с въвеждането на Европейските норми и практики
направиха доц. д-р Кирил Карамфилов, Медицински университет-София, и д-р Петя Георева, дм, управител на ЦПЗ.
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Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване. За това говорят
повишаването на общата заболеваемост, непрестанно нарастващия дял на работещите с трайно намалена
работоспособност и по-честите отсъствия от работа в следствие на заболявания. Това заяви изпълнителният директор на
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов.
По време на семинара представители на Центъра за превантивна медицина и трудова медицина - PAPmed – Берлин
представиха нормативната уредба в областта на превенцията на здравето на работещите в Германия, задълженията на
работодателите, работещите и лекарите, както и практиките и стандартите за провеждане на профилактични прегледи
Специалисти от Центъра за превенция на здравето демонстрираха и съвременни скринингови методи и апаратура за
прегледи и изследвания във връзка с условията на труд.
Dnes.bg
√ Здравната ни превенция – слаба. Нужно е сериозно подобряване
Експерт обясни, че липсват основни стъпки в тази насока
Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване. За това говорят
повишаването на общата заболеваемост, увеличението на дела на работещите с трайно намалена работоспособност и почестите отсъствия от работа заради заболявания.
Това е заявил изпълнителният директор на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Добрин Иванов на
семинар на тема "Европейски модел на превенция на здравето на работещите", съобщиха от Асоциацията.
Според него политиката за превенция трябва да започва още с проектирането на работните места, избора на оборудване,
методите и организацията на трудовия процес. По думите му сериозно внимание трябва да се обърне на
идентифицирането на източниците и оценка на въздействието на вредни за здравето и безопасността фактори от
работната среда.
Системният здравен мониторинг и профилактиката са другите два основополагащи фактора за изграждане на качествена
и ефективна система за превенция на здравето на работещите.
В момента в България превенцията на здравето при работа се базира на остарял подход и методи, това е било сред
причините АИКБ да подкрепи създаването на Център за превенция на здравето, е заявил още Добрин Иванов.
Центърът за превенция на здравето е създаден в средата на 2017 г. по модел на германските и австрийските центрове, с
подкрепата на АИКБ и Асоциацията по трудова медицина.
Akcent.bg
√ Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване
Системата за превенция на здравето на работещите у нас има нужда от сериозно подобряване. За това говорят
повишаването на общата заболеваемост, непрестанно нарастващия дял на работещите с трайно намалена
работоспособност и по-честите отсъствия от работа в следствие на заболявания. Това заяви изпълнителният директор на
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов по време на семинар на тема „Европейски модел
на превенция на здравето на работещите“.
Според Добрин Иванов политиката за превенция трябва да започва още с проектирането на работните места, избора на
оборудване, методите и организацията на трудовия процес. По думите му сериозно внимание трябва да се обърне на
идентифицирането на източниците и оценка на въздействието на вредни за здравето и безопасността фактори от
работната среда. Системният здравен мониторинг и профилактиката са другите два основополагащи фактора за
изграждане на качествена и ефективна система за превенция на здравето на работещите.
„В момента в България превенцията на здравето при работа се базира на остарял подход и методи. Отсъства ранна
разкриваемост на заболяванията, много малко от профилактичните прегледи са насочени към въздействието на условията
на труд върху здравето на работещите, липсва отговорност за качеството на резултатите от прегледите, няма препоръки за
рехабилитации и включване на работещите с намалена работоспособност в трудовия процес. Необходимо е да се въведат
съвременни методи на профилактика, стандарти за обхват и съдържание на прегледите и изследванията за съответните
рискови фактори, с изисквания за апаратурата и квалификацията на специалистите. Това бе и причината АИКБ да подкрепи
създаването на Център за превенция на здравето“, заяви още Добрин Иванов.
Центърът за превенция на здравето е създаден в средата на 2017 г. по модел на немските и австрийските центрове за
превенция на здравето, с подкрепата на АИКБ и Асоциацията по трудова медицина. Задачата му е системно и ангажирано
здравно наблюдение – периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми,
навременно адекватно лечение при необходимост, динамично системно наблюдение на лицата с проблеми. Центърът е
обзаведен със съвременна медицинска апаратура, изискваща се от съответните медицински стандарти.
Оценка на проблемите на превенцията на здравето в страната и възможностите, които се откриват с въвеждането на
Европейските норми и практики направиха доц. д-р Кирил Карамфилов, Медицински университет-София, и д-р Петя
Георева, дм, управител на ЦПЗ.
По време на семинара представители на Центъра за превантивна медицина и трудова медицина - PAPmed – Берлин
представиха нормативната уредба в областта на превенцията на здравето на работещите в Германия, задълженията на
работодателите, работещите и лекарите, както и практиките и стандартите за провеждане на профилактични прегледи,
Специалисти от Центъра за превенция на здравето демонстрираха и съвременни скринингови методи и апаратура за
прегледи и изследвания във връзка с условията на труд.
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ТВ Европа
√ Имат ли „вина” ЕРП-тата за скъпия ток за бизнеса?
Имат ли отговорност ЕРП-тата за скъпия ток за бизнеса или
проверката на КЕВР и Министерството на енергетиката няма да
доведат до резултат? В студиото бившият член на регулатора
Еленко Божков и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал.
В. Монитор
√ Промишленият ток поскъпва поне до края на март
Бизнесът иска по-голямо разнообразие на предлагането
Токът на свободния пазар, ползван от бизнеса и основно от
промишлеността, ще продължи да поскъпва поне до края на март, твърдят енергийни експерти.
Според тях причината е, че в момента големите водни централи на НЕК нямат достатъчно вода и на пазара от месеци има
дефицит на ток на едро. Освен това заради студа ерепетата купуват от борсата повече ток за технологични нужди.
„Парадоксът е, че в момента токът за бита е по-евтин, отколкото плащат големите заводи.
Докато на запад е обратно. Там промишлеността плаща 3 пъти по-евтина електроенергия, а в Германия достига до 4,5
пъти“, коментира сегашна ситуация Румен Радев, зам.-председател на УС на АИКБ. „В България мрежовите такси и
„Задължения към обществото” са едни от най-високите в Европа добавки. В Румъния например не плащат 16,36 лв. за
мегаватчас добавки за субсидиране на американски централи. Освен това твърденията, че са по-високи цените на борсите
около нас се базират на информация от 2017 г. или до средата на 2018 г., а не след това“, смята браншовикът. По думите
му поскъпването е факт и печалното е, че много от българските промишлени предприятия просто ще затворят врати и ще
се отвори още повече място за вносните продукти на нашия пазар.
Радев смята, че за да се стабилизира пазарът на едро на ток трябва да се предлагат повече продукти. У нас нямало отделни
товарови продукти, например за модулирана енергия и за срок от понеделник до петък. „Държавните производители да
я оферират на 130-140 лв. за мегават. Това е по-добрата цена за ТЕЦ „Марица - Изток-2“, които постоянно искат да са над
120 лв. Оттам обаче твърдят, че само 15% от произведената им енергия може да е с променливи параметри, но истината,
че делът може да е 25 на сто.
Не го правят обаче, защото така им е по-лесно.
Отделно НЕК също може да предлага много повече модулирана енергия, защото има големите водни централи. Там
промяната на товара става много по-лесно“, добавя той.
Зам.-председателят на АИКБ предлага още да не се допуска непрекъснато да има безлимитни поръчки. „Те са само за
спешни случаи и не трябва да се случват постоянно и да избутват цените нагоре. Миналата година на „Стомана” спешно
потърси още 30 мегавата и тази поръчка вдигна цената с 50-60 лв. за мегават. Това показва колко ограничен е пазарът ни.
В такива случаи държавните дружества спокойно могат да изкарат още стотина мегавата на пазара и да успокоят цената в
сегмента „ден напред“, казва Радев.
Според енергийния експерт проф. Атанас Тасев изказванията срещу енергийната борса са спекулативни, защото много
голяма част от ползвания ток се продава на база двустранни договори и е на цена 80-90 лв./МВтч. Често естествено се
налага да се купуват спешно и допълнителни количества.
Така някои си бил предложил 3 мегавата мощност по 260 лв., което е пренебрежително малко количество, но то е
изтъргувано на другите две платформи „ден напред” или „час напред”. От това не могат да се правят генерални
заключения. Освен това има ясна тенденция на нарастване на цените, защото в Югоизточна Европа има дебаланс. За това
трябва да се обръща по-голяма внимание на икономията на енергия. Да се внедряват по-съвременни технологии,
изискващи използването на по-малко ток“, допълва професорът.
В. Стандарт
√ Производители: Скъпите ток и вода надуват цените
Цените на стоките, произвеждани у нас, растат лавинообразно заради драстичното поскъпване на електроенергията на
свободния пазар и увеличените цени на водата от Нова година.
Тенденцията за повишаващите се разходи започна още през миналата година, коментира председателят на Асоциацията
на месопреработвателите в България Кирил Вътев. Сега обаче изведнъж се получи едно натрупване, тъй като рязко
поскъпва и водата, посочи той. Работните заплати също се повишават непрекъснато поради липсата и текучеството на
работна ръка, допълни Вътев. Затова не само в месопреработката, а и в абсолютно всички сектори на икономиката
предстои повишаване на цените. От това обаче ще последва и увеличение на заплатите, тъй като при този дефицит на хора
всяка компания ще иска да задържи кадрите си, обясни Вътев. В нашия бизнес най-сериозен дял в структурата на цената
имат суровините, които се повишават, тъй като животновъдството и земеделието използват много горива, електроенергия,
човешки труд, вода. Така че всички тези фактори ще повлияят върху цялата хранителна верига - от полето до крайния
продукт за трапезата, допълни Кирил Вътев.
Млечните продукти са най-сериозно засегнати от високите цени на електроенергията на свободния пазар през последните
месеци. Това обяви и Симеон Присадашки, зам.-председател на Асоциацията на млекопроизводителите в България в
ефира на Bulgaria On Air. Не може да се каже точно с колко ще бъде увеличението на цените на млечните продукти, защото
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всяка фирма има различни начини на производство, посочи той. Фактът е, че произвеждаме продукти от първа
необходимост за населението и не можем да спрем производството, заяви Присадашки.
Действително цената на тока на свободния пазар скочи драстично през последните месеци. В специално интервю за
"Стандарт" преди седмица големият енергиен експерт Богомил Манчев посочи, че цената на тока за индустрията вече
"гравитира около 50 евро/МВтч, докато само преди година тя беше 34-36 евро/МВтч."
Нещо повече, през последните дни цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) скочи до 104
евро/МВтч (207.02 лв.).
Според енергийния експерт Еленко Божков, бивш член на КЕВР, съществува сериозна манипулация от страна на
производителите на електроенергия, които продават мощности на БНЕБ с цел да компенсират разходите си за закупуване
на квоти въглеродни емисии. Не е вярно, че цената на тока в България е най-ниската в Европа, контрира твърдението на
министър Теменужка Петкова Еленко Божков. В съседните страни енергията е с 30% по-евтина и не надвишава 76
евро/МВтч, посочи Божков.
Когато електроенергията поскъпва, неизбежно е поскъпването и на живота, коментира и Васил Велев, председател на УС
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. За нас има огромен проблем, тъй като цените са с 50% по-високи,
отколкото миналата година по същото време, без да е увеличена консумацията, подчерта Велев. Напротив, имаме
намаление на потреблението с 3% въпреки ръста на БВП, защото ставаме по-енергоефективни, посочи той. Велев изрази
съмнение, че цените на тока на свободния пазар се манипулират. От кого - нека КЕВР да разследва и да каже, посочи той.
Според председателя на КНСБ Пламен Димитров първият и основен проблем, който вдига цената на тока, са квотите
емисии парниковите газове, които през последната година скочиха петорно. Затова България, заедно с Полша и други
държави, трябва да поиска въглероден неутралитет, категорично настоя Димитров. Той поиска и КЕВР да определя нивото
на добавката "задължение към обществото" не веднъж годишно, както е сега, а при всяка промяна на обстоятелствата. В
момента добавката може да бъде намалена дори наполовина, но КЕВР ще чака законния срок 1 юли, за да направи това,
коментира Димитров.
Според шефа на КНСБ високите цени на тока вече са повишили цените на стоките и услугите, като пример за това е
поскъпването на хляба.
Според Велев и Димитров от 1 юли със сигурност ще се увеличи и цената на тока за бита. Председателят на КЕВР доц. Иван
Иванов обаче посочи, че твърденията за скок на цената на тока за бита от 15-20% били спекулации.

Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ Още по-малък износ на стоки към трети страни отчете НСИ
През периода януари - ноември 2018 година износът на България на стоки за трети страни е намалял с 12.3% в сравнение
със същия период на 2017 година. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) за
търговията на страната ни с трети страни и страните членки на ЕС за първите 11 месеца на миналата година.
За посочения период износът на страната ни е на стойност 16 062.0 милиона лева като основните търговски партньори на
България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Македония и Русия, които формират 52.9% от износа за трети страни.
През ноември 2018 година износът на стоки от България за трети страни намалява с 6.7% спрямо същия месец на
предходната година и е в размер на 1 619.1 милиона лева.

Източник: НСИ
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Вносът на стоки в България от трети страни за посочения период се увеличава с 9.4% в сравнение със същия период на 2017
година и е на стойност 21 190.3 милиона лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай
и Сърбия.
През ноември 2018 година вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 10.8% спрямо същия месец на
предходната година и е в размер на 2 084.7 млн. лeвa.
Междувременно НСИ отчита 9.7% повече износ на стоки от България за ЕС, като данните са за периода януари - октомври
2018 година спрямо същия период на 2017 година. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия,
Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.8% от износа за държавите членки на ЕС.
През октомври 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства със 7.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер
на 3 466.3 млн. лева.

Източник: НСИ
Вносът на стоки в България от ЕС за посочения времеви диапазон се увеличава със 7.6% спрямо същия период на 2017
година и е на стойност 33 267.5 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния,
Испания и Гърция.
През октомври 2018 година вносът на стоки в България от държавите членки на ЕС се увеличава с 3.1% спрямо същия месец
на предходната година и е в размер на 3 673.2 млн. лева.
Общите данни на НСИ за търговията на страната ни сочат, че за периода януари - ноември 2018 година от България са
изнесени стоки на обща стойност 51 118.7 милиона лева, което е с 1.5% повече в сравнение със същия период на 2017
година.
За същия период общо в страната са внесени стоки на стойност 58 059.2 милиона лева, или със 7.7% повече спрямо същия
период на 2017 година.
Investor.bg
√ Работят ли европейските инструменти за оценка на банковата стабилност?
Със сигурност българската банкова система е най-проверяваната и най-оценяваната през последните четири години
След финансово-икономическата криза и нестихващите турболенции в европейската банкова система беше създадена
нова регулаторна и институционална рамка – т. нар. нова европейска финансова архитектура, призвана да гарантира
стабилността на финансовата система и да я предпазва от кризи. Важна част от новата рамка е механизмът за превенция,
в който оценката на стабилността на системата и ранното диагностициране на дисбаланси играе ключова роля. Доколко
тези нови инструменти успяват да направят обективна оценка и да идентифицират рисковете?
Един от широко прокламираните инструменти, използвани от Европейския банков орган (ЕБО), е т.нар. „Табло за оценка
на риска“ ( EBA Risk Dashboard). Този инструмент e част от текущата оценка на риска, провеждана от ЕБО и се явява
допълнение към Доклада за оценка на риска.
Там експлицитно са посочени основните рискове и уязвимости в банковия сектор на ЕС. Таблото трябва да служи като
система за ранно предупреждение за рисковете в европейската банкова система. Предимството на този механизъм е, че
оценява фактическото състояние на банковите системи чрез конкретни диапазони за допустимите стойности на
показателите за риска. Показателите са подредени в т. нар. „ Светлинна карта“ според рисковите тавани в три категории
на принципа на светофара: зелено означава нисък риск, с жълто е обозначен междинен риск и с червено - висок риск по
съответния показател.
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Тъй като и Европейската комисия в рамките на Европейския семестър и Европейската централна банка изразяват съмнения
по отношение стабилността на банковата система в България, се опитваме да проверим, използвайки техния инструмент,
доколко обосновани са тези внушения. Сравнението между средните равнища за Европейския съюз и България дава
възможност да се прецени доколко основателни са критиките.
Основните показатели на таблицата за оценка са групирани в четири блока:
Ø платежоспособност,
Ø кредитен риск и качество на активите,
Ø доходност и
Ø структура на баланса.

Данните показват, че от девет показателя българската банкова система показва зелен цвят – нисък риск, по седем. В найрисковия диапазон е единствено равнището на необслуживаните кредити, докато висок риск в ЕС се отбелязва при
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съотношението разходи/приходи и равнището на покритие на необслужваните кредити. В повечето случаи се отбелязва
умерен риск в ЕС, докато при българската банкова система умерен е рискът само при равнището на покритие на
необслужваните кредити. При анализа на отделните групи показатели се разкриват основните предимства и уязвимости
на системата.
Българската банкова система показва висока степен на платежоспособност като и двата показателя - съотношение на
капитала от първи ред и съотношение на базовия собствен капитал от първи ред, значително надвишават средните
стойности в ЕС. Българската банкова система е една от най-високо капитализираните банкови системи в ЕС и то устойчиво
през дългогодишен период от време.
Кредитният риск и качеството на активите в българската банкова система, измерени с равнището на необслужваните
кредити, е значително на по-високо от средното за ЕС ниво и е с около един процент над равнището, от което рискът се
оценява като висок. Стойностите на този показател в българската банкова система далеч не са най-високи.
За сравнение - в Кипър стойността е 34,1%, в Гърция - 44,8%, в Италия - 9,7%, в Португалия -12,0%. Допълнителен фактор за
ограничаване на риска в системата е и равнището на покритие на необслужваните кредити, което е 60,2% - значително над
границата от 55%, над която стойността на този показател се оценява като нисък риск. Средното за ЕС е в по-рисковата зона
- на средния риск от 46%.
Допълнителен показател за риска в банковата система е показателят за обща експозиция към пазара на имоти. Българската
банкова система е най-слабо концентрирана в този сектор (на трето място в ЕС с най-нисък относителен дял), обхващащ
10,8 % срещу 25,8% средно за ЕС.
Необслужваните кредити в този сектор обаче са 33,9% като само при Гърция стойността на този показател е по-висока,
докато средното за ЕС е 4,5%. Въпреки че делът на експозициите в този сектор е нисък, то тяхното качество е в критично
състояние, което се отразява и на общото равнище на необслужваните кредити.
Друг показател, използван от ЕБО, който сигнализира за натрупването на дисбаланси и рискови експозиции в банковата
система, е относителният дял на експозициите в сектор строителство. В България този показател е 7,3% от всички
експозиции към нефинансови предприятия, а средното за ЕС е 6,3%. Делът на необслужваните кредити в този сектор също
е висок – 27,8% срещу 16,3% средно в ЕС. В седем страни стойностите на този показател са по-високи от тези в България.
В структурата на баланса съотношението между кредити и депозити в българската банкова система е едно от най-ниските
в ЕС и не представлява риск за системата доколкото е 73% - под тавана от 100% под който се отчита като нисък риск, докато
средното за ЕС е 116% - умерен риск.
Структурата на активите в баланса на българската банкова система е много близка до тази на ЕС, с изключение на
паричните салда, който е значително по-висок в България – пето място от всички държави-членки на ЕС. Също малко
повече ценни книжа се поддържат в българската банкова система за разлика от средното в ЕС.

Структурата на пасивите на българската банкова система значително се различава от тази на ЕС, което отразява
спецификата на заемния ресурс в страната. Българската банкова система е най-силно доминираната от депозитите банкова
система – делът на депозитите обхваща 93,7% от всички пасиви докато в ЕС средното е 55,4%. Издадените ценни книжа са
също незначителни в пасива, тъй като повечето банки са субсидиари на чуждестранни банки.
Макар че доходността остава основен риск за европейската банкова система, показателите за доходност на банковата
система в България отбелязват устойчиво високи стойности. Възвращаемостта на капитала е почти два пъти по-висока от
средното за ЕС, съответно 13,4% срещу 7,2%. България е на трето място в ЕС по този показател.
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Възвращаемостта на капитала в ЕС е в рамките на средното равнище на риск, докато съотношението на разходите към
приходите показва висок риск с 63,4%, т.е. над тавана от 60%. Съотношението на разходите към приходите в българската
банкова система е в ниско рисковата зона – 45,7% и едно от най-ниските равнища в ЕС, което показва висока ефективност.
Ако ЕК и ЕЦБ вярват в собствените си инструменти за ранно предупреждение и за оценка на риска в банковата система, би
трябвало да не се притесняват за българската банкова система. Поне това показват данните.
ЕЦБ не ни иска в еврозоната и във ВМ II от 15 години – от началото на преговорите за членство в ЕС - преговорите в глава
11 „Икономически и паричен съюз“. В годините бяха давани различни обяснения за причините. Сега изведнъж се оказа, че
ни искат в техния Банков съюз и то преди да влезем в еврозоната! Дали наистина ни искат? Доколко са искрени - това
никой не знае и затова никой не знае каква е целта и дали цялото упражнение по оценка на качеството на активите ще
бъде честно или ще бъде поредният външен шок върху икономиката и финансовия сектор.
Със сигурност българската банкова система е най-проверяваната и най-оценяваната през последните четири години. След
оценката на качеството на активите през 2017 г. и много задълбочения и просторен FSAP (Програма за оценка на
финансовата стабилност на МВФ, проведена съвместно със Световната банка) противно на всякакви правила пред
България беше поставено условието да се оцени банковата система, за да се присъедини към Банковия съюз заедно с
присъединяването на националната валута към ВМ II. Въпреки демонстрирания консенсус в България относно
необходимостта на тази рискована крачка, ползите от поемането на риска за влизане в Банковия съюз изглеждат все помалки.
Членството в Банковия съюз не е гаранция за стабилност и просперитет на банковата система. Банки фалираха и
продължават да фалират в ЕС и най-вече в „шампионската лига“ на ЕС – еврозоната, но българската банкова система
продължава да бъде отново и отново преглеждана и оценявана.
Извън еврозоната само Хърватска направи едно частично упражнение за оценка на качеството на активите през 2013 г.
Румъния, както и няколко други страни, многократно изпращат сигнали, че също ще направят оценка на качеството на
активите, но непрекъснато отлагат.
Така че - ето ни в поредната оценка, за която се твърди, че ще бъде задължителна за всички страни, които ще кандидатстват
тяхната валута да бъде включена във ERM II. Това твърдение остава само намерение на ЕК и ЕЦБ, тъй като няма (а едва ли
ще има) правен акт на ЕС, който да задължава страните да се присъединят към механизма, след като са влезли в Банковия
съюз. Изводът, който отдавна трябваше да си направим от събитията около поставените условия за ВМ II, е, че в ЕС уж
всички сме равни и трябва да бъдем третирани равно, но някои са по-равни. За съжаление ние се оказахме сред по-малко
равните.
Стартиралият процес на оценката не дава основания за оптимизъм, доколкото е лишен от всякаква откритост и
прозрачност. Не са прозрачни критериите, по които са подбрани трите банки освен трите системни, включени в
упражнението. Не са ясни критериите и как се избират консултантските фирми, които ще извършат оценката на качеството
на активите – а от тяхната работа зависи крайният резултат – самата оценка, влизането в Банковия съюз, присъединяването
към ВМ II и впоследствие в еврозоната.
В.Дума
√ Държавата се отказала от част от поръчката за тол системата
С анекс от края на септември агенция "Пътна инфраструктура" е пренаписала договора за разработването на системата за
електронната винетка и тол системата, пише "Капитал". С анекса част от първоначално предвидените дейности отпадат,
други са изменени, променят се и сроковете на изпълнение, като някои от тях се удължават. Единствено непроменена е
цената - 150 млн. лв., но начинът на плащане е коригиран в полза на изпълнителя - 50% през май тази година вместо 100%
изцяло, след като системата заработи, се вижда от документа.
Сключеният анекс предвижда промяна в 18 от дейностите, като някои от основните - с голяма финансова тежест, отпадат.
Между тях е отказът на държавата от преоборудването на 125 рамки за контрол в населени места, прокарването на 200 км
оптични кабели до десетте най-натоварени гранични пункта, 7 вместо 30 офиса за плащане на граничните пунктове.
Според оценки на експерти, до които изданието се е допитало, компанията изпълнител по този начин е спестила около 20
млн. лв., като се е ангажирала с нови, значително по-евтини дейности (промяна на местоположение на рамките за контрол,
монтиране на кутии с оборудване на различна от първоначално уговорената височина и др.)
Дарик
√ Спешна среща заради цените на индустриалния ток
До 25 януари в трите електроразпределителни дружества ще текат проверки
Министерството на енергетиката (МЕ) и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започват две спешни мерки за
стабилизиране на цените на индустриалния ток, който се търгува на енергийната борса.
До 25 януари в трите електроразпределителни дружества ЧЕЗ, ЕВН, Енерго про ще текат проверки. Обект на проверка ще
бъдат техническото състояние на съоръженията и електромерите. Целта е да се видят дали компаниите доставят реалната
услуга, за която потребителите плащат. Ще се проверяват на случаен принцип електромерите както на битови, така и на
бизнес потребители дали дават технически отклонения. Министерството и енергийната комисия ще проверят също
лицензионната дейност на трите ЕРП-та.
Очаква се днес председателят на КЕВР Иван Иванов да свика на разговор ръководителите на трите ЕРП-та, шефовете на
Националната електрическа компания (НЕК), АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток“ 2, енергийната борса. На срещата се
очаква да присъства и енергийният министър Теменужка Петкова, но не и реалните купувачи от бизнеса.
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Ръководителите на дружествата ще обсъждат възможност да се доставят на борсата различни количества енергия във
всички сегменти, не само в този „Ден напред“, заради който скочиха синдикатите, че цените се манипулират и заради това
бяха регистрирани шокови изменения с 350% в рамките за ден през тази есен.
Bloomberg TV
√ Е.Захариева: От интерес на България е Македония да е предвидим съсед
В."Нова Македония" цитира българския външен министър, както и реакцията на известния журналист Александар
Русяков за "пирамидалната отговорност" за съдбата на страната
В."Нова Македония" цитира думите на българския външен министър Екатерина Захариева за съдбата на Македония като
български съсед. Освен новинарски, вестникът дава и психологически поглед на ситуациите, предшестващи споровете с
името на държавата.
"От национален интерес за България по отношение на Република Македония е, да имаме стабилен и сигурен съсед.
Държавата ще бъде такава, когато стане член на НАТО и ЕС", заяви българският външен министър Екатерина Захариева,
цитиран от "НМ".
Захариева заяви, че "страната няма да прави компромиси с условията, които трябва да се спазват, за да стане част от целия
процес на преговори в ЕС", като едно от условията в предприсъединителния процес е да имаш добросъседски отношения,
да не водиш изолационистка и националистическа политика, да не крадеш историята на съседите и да не отричаш общото
историческо минало. България ясно ще определи тези условия", допълни българският външен министър.
Поради болезнената за голяма част от съседите ни тема за името на държавата, вестникът помества и друга публикация
по темата, озаглавена "Пирамидална отговорност за един геноцид", на известния македонски журналист Александар
Русяков. В нея авторът рисува негативна прогноза пред политическото бъдеще на страната, хвърляйки обвинения срещу
"корумпираното македонско парламентарно мнозинство, което обрича на изчезване и Македония и македонците".
"Живеейки в две държави, Югославия и Македония, през годините се наслушах на хиляди обиди за почти всички други
народи, да си помисли човек, че се е родил в не знам каква превъзхождаща раса. Не, не ставаше дума за омраза към тези
други народи или пък за класически национализъм, просто социализмът учеше хората, че те живеят в най-добрата държава
и общество, следователно се раждаше един сеирджийско злорадостен присмех и надменност спрямо другите", пише в
коментара си авторът.
"Всъщност на какво ли не съм се наслушал. Че американците са глупави, британците инцестуозни, че германците са
роботи, а французите гейове, руснаците бяха пияндури, чехите и поляците се продавали за пет долара, а българите за три
червени, хървати и словенци бяха австрийски слуги, а гърците мързеливи апаши и така нататък. И кой, от днешна гледна
точка, така зловредно и надменно говореше за другите? Онези, които останаха без идентичност и загубиха държавата, за
да не плащат такса за радио излъчване, на децата им да не се гледа като на чужди. Те останаха без корен, но също така се
съгласиха майка си да продадат ако трябва, за да получат партийна заетост. Тези, които останаха без история, ама като
развалени папагали на батерии продължават да повтарят, че партиите са виновни за това, което ни се случва, за да
оправдаят собственото си малодушие. Които са се отказали от собствената си нация, така че си дадоха честта за 500 евро
заплата, но въпреки това не получиха пари", пише Русяков.
Вестникът продължава по-нататък темата с посочената от автора перспектива: пирамидата, чиято основа изгражда
народът, със своето бездействие и безотговорно отношение да се срути, а народ, който бездейства, "не заслужава
държава", пише Русяков.
БНР
√ Заради технически проблем е спряно издаването на лични документи и шофьорски книжки
Временно не се извършват административни услуги, свързани с издаване на лични документи, в това число и свидетелства
за управление на моторни превозни средства, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Причината е възникнал тази сутрин технически проблем в информационната система за издаване на документи за
самоличност.
От МВР уверяват, че се работи по отстраняване на проблема.
√ Италия няма да наруши целевия си дефицит въпреки забавящата се икономика
Италианският дефицит ще бъде държан под контрол дори ако не се сбъднат прогнозите за икономическия растеж. Това
посочи в интервю за в. "Кориере дела сера" министърът на икономиката Джовани Триа, цитиран от БТА.
Има опасения за рецесия в Италия, след като страната отчете спад на икономиката през третото тримесечие на 2018 година
и по-лошо от очакваното понижение на промишленото производство за ноември, отбелязва ДПА.
Да изчакаме данните за последното тримесечие на 2018 година. Не виждам рецесия, виждам стагнация, посочи Триа в
интервюто.
След тежки преговори с Европейската комисия Италия се съгласи миналия месец да намали заложения за тази година
бюджетен дефицит до 2,04% от брутния вътрешен продукт. Забавянето на икономиката обаче ще направи по-трудно
изпълнението на тази цел.
Бюджетните планове на правителството се основават на растеж на брутния вътрешен продукт с 1% за тази година.
Дефицитът във всеки случай ще бъде държан под контрол с внимателно следени действия, предвидени и затегнати от
специални норми, каза Триа.
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Бюджетното разточителство на Италия се следи с притеснение от Брюксел, тъй като страната има едно от най-високите
равнища на дълг в света - над 130% от брутния вътрешен продукт.
√ САЩ заплашиха със санкции компании, работещи по "Северен поток 2"
Американският посланик в Германия е предупредил компаниите, свързани със строителството на газопровода Северен
поток 2, че може да им бъдат наложени и санкции, ако продължават участието си в проекта. Това посочва Ройтерс, като
цитира американски представител.
Президентът Доналд Тръмп обвини Берлин, че "е заложник на Москва заради силната му зависимост от руския газ и го
призова да прекрати работата по тръбата".
Според американското посолство в Германия посланик Ричард Гренел е изпратил писмо до няколко компании, свързани
с проекта за възможни ограничения. За момента няма коментар нито от германското правителство, нито от засегнатите
фирмите.
Писмото, изпратено по искане на американската администрация във Вашингтон, "не цели да бъде възприето като заплаха,
а като ясно послание за американската политика", подчерта пред АФП говорител на американското посолство в Берлин.
По думите му, единственият възможен "шантаж" в тази връзка би бил, ако в бъдеще Кремъл контролира газовите доставки
за Европа.
БНТ
√ Мария Габриел връчи стипендиите на фондация "Еврика" на 46 младежи
В София 46 талантливи ученици и студенти с успехи в науката и техниката получиха годишните стипендии на фондация
„Еврика". От 29 години фондацията подкрепя ученици, лауреати на олимпиади и студенти.
Талантливите ученици и студенти получиха стипендии между 1000 и 2300 лв. в две категории. В първата са избраните чрез
конкурс, като наградите са на имената на изтъкнати български учени. Във втората са носители на медали в международни
олимпиади. Сред тях е Борислав Антов, със златен медал на олимпиада по математика. Планира да ѝ се посвети и
занапред.
Борислав Антов - СМГ "П.Хилендарски": Тази седмица получих оферта от университета в Оксфорд, Англия и там ще
продължа да уча математика и статистика.
Драгомир Маламов - ВВМУ "Н.Й.Вапцаров " - Варна: Стипендията значи много за мен. Положих много усилия, за да стигна
до тук. Остават ми 7 месеца до дипломирането и след това влизам в редиците на военноморските сили като корабен
механик.
Българският еврокомисар Мария Габриел поздрави призьорите с думите, че сега Европа повече от всякога има нужда от
талантливи млади хора. Тя ги насърчи да използват стартиралия пилотен проект „Цифрова възможност", в рамките на
който могат да придобиват и практически опит.
√ Имитиращите млечни продукти вече ще се продават само в индивидуални опаковки
От днес имитиращите млечни продукти в страната ще бъдат продавани само на обозначени щандове в магазините, при
това опаковани в индивидуални опаковки.
Неотговарящите на тези изисквания продукти трябва да се изтеглят от търговската мрежа, а за спазването на правилата ще
следят проверяващи от Българската агенция по безопасност на храните.
Новата наредба влезе в сила в средата на миналата година. А данните на националната статистика показват, че на всеки
тон произведено българско масло се падат три пъти по-големи количества вносно палмово масло.
√ Край на старите касови апарати, НАП ще следи и онлайн търговците
Край на старите касови апарати и фискални принтери. До края на март всички търговци, регистирани по ДДС, трябва да
сменят или модернизират фискалните си устройства и да ги свържат директно с приходната агенция. НАП започва да следи
онлайн търговията и разплащанията с криптовалути.
От 1 април няма да се допуска дейността на търговски обекти, чиито фискални апарати и софтуер не са свързани директно
с НАП.
Росен Бъчваров, говорител на НАП: Средногодишно бюджетът губи над 330 млн. лв. от укриване на данъци, гигантска част
от които са укрити с помощта на софтуерни системи, които избирателно отпечатват или не отпечатват фискален бон.
Всяка регистрирана по ДДС фирма има 80 дни за да преведе отчетността си спрямо новите изисквания на НАП.
Росен Бъчваров, говорител на НАП: Разбира се това налага и смяната на фискални устройства или модифицирането на
фискалните устройства, които този софтуер трябва да управлява.
За първи път НАП започва да следи и онлайн търговците.
По 150 млн. лв. годишно губи бюджетът от недекларирани приходи вследствие на онлайн търговията, сочи анализ на
приходната агенция.
До 29 март всеки, който използва собствен или нает магазин за продажби по интернет, трябва да декларира електронния
си адрес, софтуерната платформа и фирмата, която оперира с нея.
Росен Бъчваров, говорител на НАП: Това става с електронна услуга, достъпна на сайта на НАП. Изисква се електронен
подпис.
НАП започва проверки и на фирмите за търговия с криптовалути. Тъй като транзакциите на виртуални пари са анонимни,
има риск от укриване на приходи и неплащане на данъци.
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От НАП напомнят, че доходите на физически лица от продажба или замяна на крипто валута трябва да се декларират и
върху тях се дължи 10-процентен данък.
√ „Гардиън“: Брекзит води до изненадващ ръст на британските туристи в България
Една страна започва да получава дивиденти от Брекзит и това е България, пише британският в. "Гардиън".
Според изданието Брекзит води до изненадващо засилване на потока на британски туристи в български курорти.
Британски семейства търсят алтернативни туристически дестинации, затова все повече правят резервации в курорти в
югоизточна Европа. Причина за това е, че традиционно популярните сред британските туристи места в еврозоната са
станали по-скъпи, след като лирата рязко спадна спрямо еврото от вота за Брекзит през 2016 г.
Сега британските семейства обмислят начини за действие срещу бъдещи колебания на курса на лирата в случай на липса
на споразумение за Брекзит. По време на най-натоварените сезони за резервации през годината туристически агенции
съобщават, че все повече хора избират варианта за ол инклузив сделки, където има по-изгодни цени за храна, напитки и
настаняване. България, евтина дестинация както за онези, които търсят слънце, така и за онези, които търсят ски писти,
извлича ползи от нестабилността на валутата.
Асоциацията на британските туристически агенти съобщава за увеличаване с почти една трета на броя на резервациите за
ваканция в страната за настоящата година в сравнение с 2018 г. През 2018 г. резервациите също са били повече в сравнение
с предходната година.
В. Монитор
√ Парламентът решава за новите изтребители в сряда
Зам.-шефът на НС Емил Христов: Забавим ли процедурата, цената ще скочи
Внесеното в НС предложение на кабинета за стартиране на преговори със САЩ за закупуване на изтребители F-16 за
родните ВВС ще бъде разгледано в комисията по отбрана във вторник, а в сряда и в пленарната зала. Това заяви в ефира
на bTV зам.-председателят на парламента Емил Христов.
По думите му досега процедурата, която премина и през одобрение от МС на доклада на комисията, която оценяваше
офертите за модернизиране на военния ни авиопарк и отличи като фаворит американската пред тези на Швеция и Италия
за самолети Gripen и Eurofighter, е изпълнявана стриктно съгласно приетия проект от НС. „В него на първо място е посочен
геополитическият фактор, на второ място военно-техническата експертиза, следват финансови, икономически и правни
фактори“, подчерта Христов, който бе председател на временната парламентарна комисия за проучване на изпълнението
на процедурата по избора на нов боен самолет за разчитащата все още на старите руски МиГ-ове бойна авиация на
страната ни. Също като мнозина други свои колеги, сред които и шефът на военната комисия в НС ген. Константин Попов,
той не спести суперлативи за най-масовия изтребител в света, който ни се предлага с пълен комплект от обслужване и
въоръжение. Според Христов F-16 се оказва значително по-добър в много отношения от конкурентите си. "Той е
многоцелеви. Gripen предлагат една платформа и ни казват: направете си останалото до многоцелеви, т.е. трябва да водим
разговори с производителя на съпътстващо оборудване и въоръжение, в случая САЩ, да ни продадат това, което след
покупка на Gripen ще бъде монтирано на тях, А ако САЩ откажат, какво получаваме? F-16 има възможност да работи и по
въздушни, и по земни цели благодарение на новия радар пето поколение. Има и два пъти по-голям боен радиус“, изброи
депутатът някои от безспорните предимства при най-новото поколение на модела Блок 70, накланящи везните в негова
полза. Христов категорично отхвърли варианта да е имало външен натиск върху страната ни за избора й да се насочи
именно към покупката на американските изтребители. „В такива сделки натиск на такова ниво не се прави. Президентът
се стреми да ни внуши, че нещо не е направено. Какво се стреми? Да върнем процедурата обратно? Да забавим
процедурата? Да не се сключи сделка? Това влияе на две неща. Цената се увеличава. Ако бяхме направили покупката
преди две години цената щеше да бъде друга. От друга страна забавяйки модернизирането на ВВС ние не работим за
постигане на оперативна съвместимост с другите в НАТО. Кой печели от това? Просто казвам последствията, които могат
да възникнат ако не продължим в тази посока, в която вървим", обобщи Христов.
√ Борисов благодари на европейски премиери за подкрепата по „Мобилност I”
Министър-председателят Бойко Борисов е изпратил писма до премиерите на Румъния, Полша, Литва, Унгария и Испания,
в които благодари за подкрепата и сътрудничеството по време на преговорния процес по пакета "Мобилност I", съобщава
пресслужбата на Министерския съвет.
Българският премиер отправя специални благодарности към колегите си Виорика Дънчила, Матеуш Моравецки, Саулюс
Сквернелис, Виктор Орбан и Педро Санчес за постигнатите обнадеждаващи резултати от гласуването на 10 януари, по
време на което два от трите доклада по пакета бяха отхвърлени в Комисията по транспорт и туризъм в Европейския
парламент, се посочва в информацията.
Своите искрени благодарности Борисов отправя и към работещите в автомобилния транспорт и шофьорите на товарни
автомобили от Румъния, Полша и Литва, подкрепили българските превозвачи по време на протестите в Брюксел.
В писмата си до петимата европейски лидери министър-председателят Борисов изразява своето съжаление, че
първоначалните цели на Пакет "Мобилност" са потънали в хода на дискусиите и национални интереси са надделели над
общия европейски подход, се посочва в текста. Според българския премиер подобни правила не отговарят на социалния
дневен ред на Европейския съюз, имат негативно въздействие върху целите по отношение на околната среда и ще oщетят
европейската икономика като цяло.
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Бойко Борисов изтъква още, че европейският превозвачески бизнес, синдикати и всички икономически сектори, които
зависят от ефективността на услугите в автомобилния транспорт, наскоро са изразили сходни опасения, подчертавайки, че
в края на европейския цикъл ще бъде трудно да се постигне балансирано решение по пакета.
По думите на премиера, цитирани в съобщението на пресслужбата, в момента дебатите относно пакет "Мобилност I" са
на кръстопът и все още има шанс да се избегне фрагментацията на единния европейски пазар и да се затвърди
разбирането, че "Европа на две скорости" не е решение.
"Въпросите на автомобилния транспорт са прекалено важни за европейската икономика, за да бъдат решавани по
спешност", пише министър-председателят, като допълва, че следващият Европейски парламент и Комисия трябва да
поемат тази отговорност.
Премиерът изтъква, че разчита на своите колеги и на транспортните министри да изразяват високо и на всички нива
опасенията си относно правилното функциониране на единния пазар за автомобилен транспорт.
От своя страна, след като в петък проведе телефонен разговор с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни,
българският министър-председател изпраща министъра на транспорта Росен Желязков в Брюксел, където в понеделник
той ще се срещне с Таяни и ще представи всички аргументи на страната ни по темата, се посочва в съобщението.
Уверен съм, че съвместните ни усилия ще продължат в рамките на всички европейски институции, за да постигнем подобри решения за сектора, пише в заключение министър-председателят Бойко Борисов. По думите му е важно да се
предотврати приемането на протекционистки мерки по отношение на автомобилния транспорт в Европа, отбелязват от
пресслужбата.
√ НАП проверява търгуващите с криптовалути
Вече са възложени инспекции на 9 дружества
НАП започва проверки на дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути, съобщават от
приходната агенция. Целта е да се установи дали фирмите и техните клиенти спазват законодателството, касаещо данъците
и осигуровките.
Данъчните ще изследват също принципа на работа на платформите за покупко-продажба на такива активи. Според НАП
тъй като трансакциите, свързани с търговия с виртуални валути, са анонимни, има риск от укриване на приходи и
неплащане на данъци.
От приходната агенция е направено проучване на български дружества, които притежават уеб сайтове за покупкопродажби на криптовалути и вече са възложили контролни действия спрямо 9 фирми. След приключване на проверките,
данъчните ще анализират събраната информация и за клиентите на тези платформи, за да установят дали са декларирали
доходите от извършените от тях сделки.
От НАП напомнят още, че доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуална валута се декларират с
годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%). За целите на
данъчното третиране, доходите от продажба на валутата се третират като доходи от продажба на финансов актив.
Печалбите, които фирмите реализират от тази дейност, също подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното
подоходно облагане. От приходната агенция напомнят, че доходите на физически лица от продажба или замяна на
виртуална валута се декларират с годишната данъчна декларация
Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2018 г.,
изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне. Срокът, в който фирмите подават
годишни декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Цената на тока - от проверките до сметките. Гост: Министър Теменужка Петкова.
Нови правила за млечните продукти. Как да познаем истинското сирене и кашкавал в магазина?
Внимание: Лавини. Как да се пазим? Съветите на планинските спасители.
Новите изтребители и националният интерес. Мнение на Ангел Найденов.
На ромската Нова година, формация „Шукарипе" гостува в студиото.
БТВ, "Тази сутрин"
Директно от къмпинг „Смокиня": Унищожени дюни. Кой изпрати булдозери на плажа?
На живо от Сливен: Кой допусна унищожаването и разграбването на болница в града, чията сграда е паметник на
културата?
Разпалват ли политиците етническо напрежение, преди европейските и местните избори? Гост: Татяна Дончева,
лидер на „Движение 21"
„Чети етикета": Фалшивото сирене, на отделен щанд. Спазват ли търговците изискването, след края на гратисния
период?
На живо от Кърджали: Какво предизвика пожара в училище и до кога децата няма да имат часове?
Директно от Пловдив: Демонтират огромната кула за откриването на Европейска столица на културата.
Нова телевизия, „Здравей, България"
Ексклузивно: Въоръжен грабеж и отвличане. Защо извършителите не са зад решетките?
В плен на близките си. Защо възрастна жена е измъчвана и държана под ключ от дъщеря си?
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Огън между президента и управляващите за изтребителите, национален интерес или лобизъм? Гост: Цветан
Цветанов, председател на ПГ на ГЕРБ
Кой разора дюните на къмпинг „Смокиня"? Ще има ли наказан? На живо.

√ Събития в страната на 14 януари
София.
От 09.00 часа в зала 32 на сградата на Националния институт на правосъдието ще се проведе устният изпит в
конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища. На конкурс са обявени 6 длъжности „съдия" - две
в Районен съд - Лом и по една в районните съдилища в Провадия, Велинград, Средец и Козлодуй. Изпитът ще се
проведе по график в дните 14, 15 и 16 януари.
От 09.30 часа в Зала 7 на НДК ще се проведе дискусия на тема „Три перспективи за бъдещето на обединена
Европа". Участие в него ще вземат вицепремиерът Томислав Дончев, председателят на ПЕС Сергей Станишев и
председателят на Милениум Клуб България Румен Чолаков.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА „Движение България на гражданите" ще представи пред медиите
политическата си оценка за изминала 2018 г. и ще очертае приоритети на партията за 2019 г. В пресконференцията
ще участват председателят на ДБГ Димитър Делчев, зам.-председателят Найден Зеленогорски и членове на
Изпълнителния съвет на партията.
От 10.30 часа заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на
Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и кметът на София Йорданка Фандъкова ще подпишат договора
за изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с
увреждания".
От 11.00 часа в КЕВР ще се проведе среща с трите разпределителни дружества и дружествата на БЕХ за представяне
на мерки за стабилизиране на пазара „ден напред".
***
Бургас.
В 12.00 часа пред сградата на Регионална библиотека "Пейо Яворов" на улица "Алеко Богориди" № 21 ще бъдат
отбелязани 141 години от рождението на поета Пейо Яворов.
***
Белово.
От 10.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе турнир по шахмат по повод празника на града.
***
Брацигово.
От 11.00 часа в мемориалния парк „Априлци" ще бъдат отбелязани 174 години от рождението на Васил Петлешков.
***
Варна.
От 10.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 народният представител от ПП ГЕРБ - Варна Владимир
Вълев ще има приемен ден за граждани.
От 11.00 часа в Щаба на Военноморските сили (ВМС) ще се проведе тържество по случай 120-ата годишнина от
създаването му.
От 13.30 часа в централата на ГС на БСП - Варна на ул. „Македония" №33 народните представители от ПГ „БСП за
България" Иван Иванов и проф. Анелия Клисарова ще се срещнат с жители на града.
***
Велики Преслав.
От 14.00 часа ще се проведе извънредна сесия на Общинския съвет.
***
Велико Търново.
От 10.30 часа в Ритуалната зала на НВУ „Васил Левски" бригаден генерал д-р Пламен Богданов ще предостави
информация относно предстоящата рекламна и приемна кампания на курсанти и студенти за 2019-2020 г.
От 13.30 часа в голямата зала на Община Велико Търново ще се проведе обществено обсъждане на бюджета на
Общината за 2019 г.
***
Видин.
От 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на проекта
за бюджет на Община Видин за 2019 г.
От 18.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще присъства на традиционния конкурс „Мис Василица" в
кв. „Нов път".
***
Добрич.
От 14.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще бъде открита Седмица на българското кино по повод 13
януари - Ден на българското кино.
От 18.15 часа в кино „Икар" ще се състои премиерата на късометражните филми, създадени по проекта „Красив
Добрич". След това ще се проведе дискусия за формата и възможностите за развитие на проекта с участието на
Петър Русев - режисьор и член на журито, Йордан Йорданов - кмет на Добрич, Николай Михайлов - продуцент.
***
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Дупница.
От 17.30 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019
година.
***
Елхово./Средец.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети Елхово и Средец. По време на визитата
министърът ще проведе работни срещи с учители, директори и представители на синдикални организации от
двете общини и ще присъства на провеждането на извънкласни форми за учениците. Предвидени са изказвания
в 10.30 часа в сградата на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски" в Елхово и в 15.40 часа в Центъра за
подкрепа на личностно развитие към Общински детски комплекс - Средец.
***
Монтана.
От 11.00 часа в сградата на Държавен архив - Монтана ще бъде открита пътуващата изложба „140 години от
Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция".
***
Пазарджик.
От 12.00 часа с ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на ген. Брок ще бъдат отбелязани 141 години
от освобождението на града. Цветя ще бъдат поднесени още на паметната плоча на ген. Гурко, на паметника на
Ованес Совъджиян и на паметника на военните кореспонденти в Градската градина. От 18.00 часа в зала "М-ро Г.
Атанасов" е празничния концерт с участието на Ансамбъл за народни песни и танци „Пазарджик".
***
Пловдив.
От 08.45 часа пред сградата на електроразпределителното дружество на ул. „Христо Г. Данов" представители на
бизнеса в града ще излизат на протест във връзка с регулирането на цените на тока на свободния пазар.
В 12.00 часа в клуба на ВМРО на бул. „Марица" Общинското ръководство на ВМРО-Пловдив ще даде
пресконференция по актуални теми.
***
Поморие.
От 16.00 часа в Градската художествена галерия „Дечко Стоев" ще се проведе обществено обсъждане на
проектобюджета на Общината за 2019 г.
***
Симитли.
От 14.00 часа на стадион „Септември" ще бъде извършен водосвет, с който ще бъде поставено началото на зимната
подготовка на футболен клуб „Септември".
***
Шумен.
От 10.00 часа в зала 203 на Община Шумен кметът Любомир Христов ще приеме сурвакари от СОУ „Трайко
Симеонов".
Money.bg
√ Германският бизнес в тежка офанзива срещу Китай
Гepмaнcĸaтa индycтpия зaпoчвa мacивнa oфaнзивa, зa дa cи ocигypи, чe cлeдвaщaтa Eвpoпeйcĸa ĸoмиcия щe зaeмe пoтвъpдe линия cpeщy Kитaй, пишe eвpoпeйcĸoтo бюpo нa РОLІТІСО.
Πpeди eвpoпeйcĸитe избopи тaзи гoдинa нaй-влиятeлнaтa индycтpиaлнa acoциaция в Гepмaния нacтoявa Бpюĸceл дa
пoдcили зaщитaтa cpeщy нeчecтнaтa ĸoнĸypeнция oт Πoднeбecнaтa импepия.
Πлaнът, cъдъpжaщ 54 тoчĸи, нacтoявa зa пo-гoлямa poля нa aнтимoнoпoлния opгaн нa EK в бopбaтa cpeщy cyбcидиpaния
изнoc нa Kитaй и ĸopпopaтивнитe пpидoбивaния.
Πpeдлoжeниятa oт Фeдepaциятa нa гepмaнcĸитe индycтpии дaвaт знaĸ, чe Бepлин и Бpюĸceл мoжe дa cтaнaт пo-cтpoги
cpeщy Πeĸин cлeд нaпycĸaнeтo нa пpиятeлcĸи нacтpoeнaтa ĸъм Kитaй Beлиĸoбpитaния oт блoĸa.
"Зaдaвa ce битĸa нa иĸoнoмичecĸи мoдeли", ĸaзвaт oт acoциaциятa. "Hapoднaтa peпyблиĸa cъздaвa cвoй пoлитичecĸи,
иĸoнoмичecĸи и coциaлeн мoдeл".
Πo-cтpoгaтa пoзиция cpeщy Kитaй би пpиближилa Бepлин дo Πapиж. Ho и мoжe дa cъбyди ĸpитиĸa oт cтpaни ĸaтo
Πopтyгaлия и Гъpция, ĸoитo биxa пpипoмнили, чe пo вpeмe нa финaнcoвaтa ĸpизa Гepмaния ги нaĸapa дa пpoдaдaт цeнни
aĸтиви нa ĸитaйци.
Πлaнът нa acoциaциятa пpeдcтaвлявa и гoлямa пpoмянa в нaчинa, пo ĸoйтo гepмaнcĸият бизнec миcли и гoвopи зa Kитaй нaчин, ĸoйтo CAЩ и Фpaнция вeчe ca нapичaли "нaивeн". B пpoдължeниe нa гoдини ĸитaйcĸaтa иĸoнoмиĸa бe cмятaнa зa
дoпълнeниe нa гepмaнcĸaтa: Πoднeбecнaтa импepия пpoизвeждaшe eвтини пoтpeбитeлcĸи cтoĸи и ĸoмпoнeнти, дoĸaтo
нaй-гoлямaтa eвpoпeйcĸa иĸoнoмиĸa пpoизвeждaшe гoлeми мaшини и виcoĸoтexнoлoгични пpoдyĸти.
Koгaтo eвpoпeйcĸaтa индycтpия, ĸoятo пpoизвeждaшe coлapни ĸлeтĸи, бe cъĸpyшeнa oт cyбcидиpaнитe oт Πeĸин ĸитaйcĸи
ĸoнĸypeнти, гepмaнcĸoтo Mиниcтepcтвo нa иĸoнoмиĸaтa пpиe тoвa ĸaтo "нeoбxoдимo злo" пpи пocтигaнeтo нa дoбpи
oтнoшeния c Πeĸин. A и пpoдaжбaтa нa лyĸcoзни гepмaнcĸи aвтoмoбили в Kитaй ĸoмпeнcиpa.
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Ho дoĸaтo Kитaй ce движи нaгope пo вepигaтa, ĸитaйcĸитe cyбcидии cъздaвaт вce пo-гoлямa зaплaxa зa гepмaнcĸия мoдeл.
Ceгa ĸитaйcĸи пpoизвoдитeли влизaт в диpeĸтeн двyбoй c гepмaнcĸитe ĸoмпaнии.
Kaтo eднa oт линиитe зa зaщитa, acoциaциятa пpeдлaгa paзpeшaвaнeтo нa cливaнeтo нa eвpoпeйcĸи ĸoмпaнии, ĸoeтo дa
пoзвoли cъздaвaнeтo нa т.нap. "шaмпиoни" - или c дpyги дyми oгpoмни фиpми, чиeтo cъщecтвyвaнe днec нe ce oдoбpявa
oт peгyлaтopитe в имeтo нa ĸoнĸypeнциятa.
Toвa e oбeĸт нa дeбaт и в мoмeнтa зapaди плaнoвeтe зa cливaнe нa Аlѕtоm и Ѕіеmеnѕ. Oпaceниeтo e, чe тoвa щe cъздaдe
гигaнт, ĸoйтo нe мoжe дa бъдe ĸoнĸypиpaн. Ho гepмaнцитe cмятaт, чe peгyлaтopитe в EC тpябвa дa пoглeднaт пo-глoбaлнo.
Зa дa ce cпpaви cъc cyбcидиитe, acoциaциятa нacтoявa oгpaничeниeтo зa дъpжaвнa пoмoщ, ĸoeтo и в мoмeнтa вaжи в EC,
дa ce paзпpocтpe и извън блoĸa.Acoциaциятa нacтoявa и зa пpepaзглeждaнe нa пpaвилaтa зa дъpжaвнитe ĸитaйcĸитe
ĸoмпaнии c идeятa, чe тe мoгaт дa ce ĸoopдиниpaт и c дpyги пoдoбни.
B изявлeниe мaлĸo пpeди Koлeдa, 18 дъpжaви oт EC cъщo пpизoвaxa cлeдвaщaтa ĸoмиcия дa пpepaзглeдa чacт oт пpaвилaтa
cи в oблacттa нa ĸoнĸypeнциятa. Бългapия нe e cpeд тяx.
Manager.bg
√ Ограничаване на средствата от ЕС за държави без върховенство на закона, обсъжда Европарламентът
Европейският парламент ще обсъди на заседанието си тази седмица в Страсбург предложението на Европейската комисия
занапред отпускането на средства от ЕС да бъде обвързано с върховенството на закона, предаде кореспондент на БТА в
Брюксел.
Предвижда се плащанията от бюджета на ЕС да бъдат спирани за държави, които се намесват в работата на съдилищата
или не се борят с измамите и корупцията. ЕК предлага, ако установи "широко разпространено незачитане на принципите
на правовата държава" в страна от ЕС, което пречи на управлението на европейските средства, да може да препоръча
ответни мерки. Тези мерки ще могат да бъдат от намаляване на предварителните плащания по проекти до прекъсване на
плащанията. Когато ЕК намери за необходимо тези мерки да бъдат приложени, решението следва да бъде взето с
одобрението на ЕП и на Съвета на ЕС.
В доклада по тази тема се отбелязва, че въвеждането на новите мерки би следвало да замени прилагания спрямо България
и Румъния механизъм за сътрудничество и проверка. Предвижда се също ЕП да одобри увеличаване на средствата за
програмата "Права и ценности", като до 2027 г. да бъдат осигурени близо два милиарда евро за насърчаване на
демокрацията, правовата държава и основните права в ЕС. Комисията на ЕП по граждански свободи предлага страни,
срещу които са заведени искове по въпроса със законността, да губят правото да управляват сами получените от ЕС
средства. Евродепутатите ще обсъдят въпроса в сряда, а на следващия ден ще гласуват резолюция.
Тази вечер ЕП ще обсъди необходимите промени в правилата за използването на наети товарни камиони. В доклада се
отбелязва, че в ЕС около 1,6 милиона души работят в превоза на пътници и товари. Европейското законодателство за
използването на товарни автомобили, наети без шофьори, не е променяно от 25 години.
ЕК предлага да отпадне възможността държавите в ЕС да ограничават използването на наети товарни превозни средства.
Комисията предлага да се позволи използването в една държава от ЕС на превозни средства, наети от дружества,
регистрирани в друга държава от Общността, ако превозните средства са регистрирани или пуснати в движение
законосъобразно. Друго предложение е да се позволи използването на превозни средства, наети в друга държава от ЕС,
най-малко за четири месеца в рамките на календарната година.
ЕП е на друго мнение - заради различния размер на данъците в отделните държави от ЕС следва да има възможност за
ограничаване на времето за дейност на наетите товарни превозни средства в чужда страна. Докладващият евродепутат
предлага да може да се ограничава броят на използваните в чужбина наети камиони до 25 на сто от автопарка на
наемателя.
Утре евродепутатите ще се запознаят с постиженията на австрийското председателство и намеренията на румънското
председателство на Съвета на ЕС. Те ще обсъдят също липсата на напредък в подготовката на промените в
законодателството за миграцията.
В сряда се очаква ЕП да се произнесе по гласуването от британския парламент на споразумението за оттеглянето на
Велекобритания от ЕС. Евродепутатите ще обсъдят също въпроса с паметта за тоталитарното минало на Европа по
инициатива на колегата им Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП). Предвижда се да бъде отправен призив държавите в ЕС да
подкрепят преподаването на историята на тоталитарните режими в Европа, за да помогне това за постигането на
гражданско съзнание и критично мислене у младежите.
Очаква се ЕП да отбележи значението на поддържането на спомените за миналото живи, тъй като не може да има
помирение без истина и памет. Предвижда се ЕП решително и недвусмислено да осъди всички престъпления срещу
човечеството и масовото нарушаване на правата на човека от страна на всички тоталитарни и авторитарни режими.
В четвъртък ЕП ще обсъди въпроса за разликите между държавите в ЕС (т. нар. "променлива геометрия"; "Европа на
различни скорости"; "първа и втора класа членство в ЕС"). Предвижда се в резолюцията да залегне призив за прекратяване
на възможността за изключения от общностното законодателство за някои държави от ЕС, или за прилагането на отделен
политически или икономически подход
√ Еврото слезе под 1,15 долара
Курсът на еврото спадна под прага от 1,15 долара. В междубанкова търговия днес единната европейска валута се
разменяше за 1,1475 долара.
В петък Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1533 долара за едно евро.
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√ Петролът поевтинява на пазарите в Азия
Цените на петрола днес продължават низходящата си тенденция на азиатските пазари след коментари от Саудитска
Арабия и в очакване на новите данни за петролните резерви на САЩ, информира S&P Global.
Американският лек суров петрол загуби 18 цента или 0,35 на сто до 51,41 долара за барел в азиатската електронна сесия
на Нюйоркската търговска борса.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар днес понижи цената си с 25 цента
или 0,41 на сто до 60,23 долара за барел.
Несигурността около търговската война между САЩ и Китай и слабият фондов пазар оказаха силен натиск върху петролния
пазар в петък.
В неделя министърът на енергетиката на Саудитска Арабия Халид ал Фалих заяви, че ОПЕК е хвърлил "спасително въже"
на американските производители на шистов петрол с намаляването на цените, отхвърляйки забележки, че се води борба
за пазарни дялове.
√ Тереза Мей прави последен опит да убеди депутатите да подкрепят споразумението й за Брекзит
Британският министър-председател Тереза Мей отново ще призове днес депутатите да одобрят договореното от нея, но
широко критикувано споразумение за излизане от Европейския съюз, предупреждавайки, че ако това не стане,
Великобритания може да изпадне в катастрофално положение, предаде Франс прес.
Според Мей отхвърляне на продължително и трудно договорената сделка с ЕС, която не одобряват както еврофилите, така
и привържениците на напускането, заплашва да компрометира Брекзита и да саботира демокрацията.
В реч, която Мей ще държи в завод в град Стоук он Трент - крепост на привържениците на Брекзит - се очаква тя да призове
депутатите да не разочароват избирателите, гласували на референдума през 2016 г. за излизане от Евросъюза.
"Всички ние имаме задължението да приложим на дело резултата от референдумът. В противен случай това ще навреди
катастрофално на доверието на народа в демократичния процес и в политиците му", се очаква да каже Мей съгласно
предварително разпространените от канцеларията й извадки от речта.
Ако споразумението не бъде прието, Великобритания рискува да напусне ЕС на 29 март без споразумение - сценарий, от
който се опасяват икономическите среди - или, което е по-вероятно, изобщо да не напусне блока, смята Мей.
"Както видяхме през последните седмици, някои в Уестминстър (парламента) биха искали да отложат или дори да спрат
Брекзита и използват всички възможни средства да го постигнат", се казва в публикуваните откъси.
Вчера в таблоида "Сънди експрес" Мей вече прикани депутатите да направят "това, което е правилно за страната".
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