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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
В. Дума 
 
√ Държавата ще осигурява допълнително ток на борсата 
Електроенергията на свободния пазар е поскъпнала двойно за година 
Държавата поема ангажимента да осигури допълнителни количества ток на енергийната борса в сегмента "Ден напред". 
Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова след среща в КЕВР с ръководителите на трите държавни компании 
НЕК, АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица изток 2", енергийната борса, ЕСО, трите ЕРП-та. Това е една от спешните мерки, които 
се очаква да стабилизира борсата, за да не се стига до драстични скокове в цените на индустриалния ток, който бизнесът 
купува. В момента по закон трите държавни компании НЕК, АЕЦ "Козлодуй, ТЕЦ "Марица изток 2", осигуряват по 690 
мегавата на час. След 19 януари количеството енергия ще бъде увеличено с над 700 мегавата. В момента се прави анализ 
коя от компаниите ще осигурява допълнителните количества ток, поясни министърът. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов допълни, че като друга мярка се работи и за пазарно обединение с борси от региона, 
които допълнително ще стабилизират сектора и по този начин ще отговорим на изискване на ЕК за единен пазар в региона. 
За да се реализира тази мярка, ще са необходими поредните промени в Закона за енергетиката. В най-напреднала фаза са 
преговорите с борсата от Македония. 
Ако се сравнят първите дни на януари 2019 г. със същия период през миналата година, цените на електроенергията, 
предлагани на енергийната борса у нас, са двойно по-високи, заяви пред БНР председателят на Асоциацията на търговците 
на електроенергия Мартин Георгиев. Съществува устойчива тенденция цените на пазара на електроенергия в сегмент "Ден 
напред" да се увеличават значително, допълни той. Според Калоян Стайков от Института за пазарна икономика такава 
ситуация е притеснителна за предприятията със сериозно потребление на електроенергия.  Мартин Георгиев каза, че през 
последните години 17 търговци са се оттеглили, като са натрупали загуби от 50 млн. лв. 
Индустриалният ток ще продължи да поскъпва поне до края на март, защото 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 сегашната ситуация Румен Радев, зам.-председател на АИКБ. 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. за мегаватчас. 
 
Списание „Икономист“ 
 
√ Крехката връзка образование – бизнес 
Връзката образование – бизнес е много крехка, но поне я има. Това показват данните от рейтинговото проучване на 
университетите за 2018 г., което извършва Институт "Отворено общество". 
В най-търсените от работодателите специалности – "Компютърна и комуникационна техника" и "Информатика и 
компютърни науки", се обучават около 8000 студенти. За сравнение студентите по "Икономика", "Администрация и 
управление", "Туризъм", "Право", "Психология" са почти 80 000.  
"Отчитаме, че имаме голям процент нерационално търсене, което не зависи от бъдещата реализация на студентите, а от 
това да се учи заради самата диплома - администрация и управление, туризъм, икономика... От друга страна, имаме 
драматичен недостиг на инженери“, призна пред "Икономист" министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.  
Чл.-кор. проф. дтн Георги Михов, ректор на Техническия университет в София:  
Най-малко се търсят специалностите в енергетикатаПрез учебната 2018/2019 г. в Техническия университет са постъпили 
почти толкова студенти, колкото и през миналата година – около 3500 първокурсници, съвсем леко над миналогодишния 
прием. Най-търсени са специалностите от областта на компютърното и софтуерното инженерство, комуникационна и 
електронна техника. С най-голямо внимание се ползва авиационното инженерство. Новата специалност "Информатика и 
софтуерно инженерство" има много висок рейтинг. 
Най-малко търсените специалности са "Топлоенергетика", "Ядрена енергетика", „Електроенергетика и 
електрообзавеждане“. Една от причините е недостатъчен брой на професионални гимназии, които да подготвят кадри за 
тази индустрия. Това е доста тревожна тенденция, тъй като в следващите няколко години ще доведе до липса на кадри в 
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сектор, който е от ключово значение за икономиката на страната. Леко завишен интерес има при машиностроителните 
специалности, особено в областта на мехатрониката.  
Реализацията на студентите, завършили ТУ, е доста над средното ниво – между 70 и 95%. Но границите между 
направленията в инженерните науки са относителна величина – няма никакъв проблем инженер по електроника да се 
реализира като компютърен специалист например. В България вече има достатъчно предприятия, където инженерите 
могат да се реализират. В Казанлък например, който е известен машиностроителен център, гладът за инженери е 
изключително голям.  
Според въведения през 2011 г. модел на финансиране на висшите училища в България относителният дял на средствата за 
издръжка на обучението се формира в резултат на оценка на качеството на обучението и реализацията на пазара на труда. 
При ТУ увеличението тази година е с около 18% спрямо миналата. Промените са най-вече в резултат на увеличаването на 
тежестта на комплексната оценка за качеството на обучение.  
И това не е случайно. Настоящата акредитационна оценка на ТУ е най-високата, получавана от вуз досега у 
нас.Рейтинговата система помага и за привличане интереса на бизнеса. Подготовката на студенти от една инженерна 
специалност изисква значителна материална и лабораторна база, за разлика от хуманитарните или икономическите 
специалности например. Ето защо е изключително важно прякото подпомагане от бизнеса в обучението на студентите. 
"Отдавна предупреждаваме, че най-голям е недостигът от инженери, ИТ специалисти и на специалисти по човешки 
ресурси. А има излишък на кадри в администрацията - 23%, във финансите и счетоводството - 20%, и при операторите в 
кол центровете", коментира пред "Икономист" Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). Той все пак отчита някакъв напредък в макар и плахите все още стъпки по намаляване бройката на специалностите, 
в които няма реализация. Първите стъпки например прави единият от големите икономически вузове – УНСС. От там 
съобщиха пред „Икономист“, че са намалили приема за първокурсници с над 13% в двете си големи направления 
"Икономика" и "Администрация и управление" – от 4090 души през миналата на 3522 в настоящата учебна година.  
Какво иска бизнесът 
Предложението на АИКБ за учебната 2018/2019 г. бе за машинно инженерство приемът на първокурсници във вузовете в 
страната да е 2200, а просветното министерство отпусна 1555; за „Електротехника, електроника и информатика” – 3200, 
МОН даде 1835; за „Комуникационна и компютърна техника” - 3600, одобрени 2885; за общо инженерство - 2400, оставени 
1774; работодателската организация предложи бройката за филологическите специалности да падне на 1800 души, МОН 
одобри 2337. "Липсата на специалисти за бизнеса означава, че не развиваш дейност", коментира Желязков и прогнозира 
продължителен глад на трудовия пазар при липса на по-решителни политики. 
И в момента във вузовете в страната в направлението "Икономика" учат най-много студенти - 42 000. Следват 
"Администрация и управление" - 18 000, „Медицина" - 13 430, "Педагогика" - 12 711, "Право" - 10 392. "Математика" учат 
само 412 души. 
Приемът по професионални направления зависи от оценката от акредитация, от оценката за научна дейност и от 
отчетената реализация - безработица и приложимост на висшето образование при завършилите последните пет години, 
обясни министър Вълчев. И приоритетни са направленията, при които има разминаване между днешното търсене на 
пазара на образование и бъдещите потребности на пазара на труда. МОН се опитва с механизма на приема, със стипендии 
и с финансирането на университетите да запълни това разминаване. 
Разлика в заплатите 
Освен в специалностите, свързани с ИТ, високо е заплащането и на завършилите "Математика", "Металургия", "Проучване, 
добив и обработка на полезни изкопаеми", "Обществено здраве", "Електротехника, електроника и автоматика", "Военно 
дело". 
За размера на заплатата от сериозно значение обаче е не само специалността, но и в кой вуз е завършена. Завършилите 
ИТ в Софийския университет вземат над 3800 лева на месец, а колегите им от Шуменския получават средно под 1000 лв. В 
направлението "Икономика" най-високи доходи имат възпитаниците на СУ и Американския университет в Благоевград - 
над 2200 лв., докато икономисти от Икономическия университет във Варна и Стопанската академия в Свищов - по около 
1000 лв., а от Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив - 850 лв. При медицината няма разлики 
според вуза и заплащането е между 1300 и 1470 лв. 
Висшистите от много професионални направления в хуманитарната област най-често си намират работа, за която не се 
иска висше образование, като най-разпространената професия е продавач.  
Как ще помогне държавата 
Просветното министерство работи по две нормативни промени, за да адаптира висшето образование към пазара на труда. 
"С промени в Закона за висшето образование ще бъдат освободени от такси студентите от специалности, в които броят им 
е малък, а има драматичен недостиг на кадри, т.е. образованието за тях ще стане безплатно", обяви министър Вълчев. С 
изменение на правителствено постановление №64 пък за тези направления от дефицитни специалности ще се отпускат 
повече бройки. Към момента, по думите на министъра, това са всички инженерно-технически и природо-математически 
направления, а за информатика и компютърни системи, въпреки че в последните години се забелязва интерес от страна 
на студентите, гладът за специалисти е голям и колкото и да се увеличават бройките, няма да е достатъчно. МОН отчита 
силен недостиг на строителни, машинни, водни инженери, енергетици, физици, химици, математици, педагози и 
специалисти по религия и теология. „МОН дава възможност на Техническия университет в София във всичките си 
направления да приема повече студенти, отколкото са приели миналата година, например в общо инженерство – с 40% 
повече студенти. Проблемът обаче не е в нас, а в търсенето от страна на студентите на тези специалности“, каза министър 
Вълчев. За техническите университети във Варна, Габрово и Русе обаче е даден по-малък допълнителен прием поради по-
слабите им оценки от акредитация и научен принос и по-слаба трудова реализация на възпитаниците им. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
Economy.bg 
 
√ Какво е състоянието на банките в България?  
Вижте какво показва краткият аналитичен обзор на БНБ за юли - септември 2018 
В края на септември 2018 г. общите активи на банковата система достигнаха 103.2 млрд. лв., като през третото тримесечие 
на годината нараснаха с 3.1 млрд. лв. (3.1%). Петте най-големи банки държаха 58.4% от общите активи на банковата 
система, като пазарният им дял остана почти без промяна спрямо този към края на предходното тримесечие, обобщават 
от управление „Банков надзор“ на БНБ в тримесечното издание „Банките в България“. 
Делът на местните банки в общите активи на банковата система се увеличи до 22.3% (от 21.9% в края на юни 2018 г.). Делът 
на дъщерните банки от ЕС намаля до 71.6% (при 71.9% към юни). Дяловете на клоновете на банки извън ЕС (0.1%), на 
клоновете на банки от ЕС2 (3.0%) и на банките, собственост на лица извън ЕС (3.1%), останаха без промяна. 
Размерът на активите на банковата система, отнесени към БВП, в края на септември 2018 г. възлезе на 97.0%. 
Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни 
институции“) се увеличи през тримесечието с 1.4 млрд. лв. (2.4%) до 60.3 млрд. лв. Нараснаха кредитите за домакинства (с 
375 млн. лв.), за нефинансови предприятия (с 537 млн. лв.), за други финансови предприятия (с 414 млн. лв.) и вземанията 
от сектор „държавно управление“ (с 97 млн. лв.). 
През третото тримесечие на 2018 г. нямаше съществени промени в резидентната и във валутната структура на кредитния 
портфейл. Делът на кредитите за резиденти намаля с 30 базисни точки до 97.5% за сметка на дела на нерезидентите, който 
се увеличи (до 2.5% в края на септември 2018 г.). Във валутната структура бе отчетено повишение на дела на кредитите в 
левове до 62.3% (при 61.9% три месеца по-рано), а делът на кредитите, деноминирани в евро, се понижи до 35.9% (при 
36.3% към края на юни). 
През третото тримесечие депозитите в банковата система нараснаха с 2.8% (2.4 млрд. лв.) до 88.6 млрд. лв. Най-голямо 
абсолютно увеличение бе регистрирано при ресурса от нефинансови предприятия – с 1.4 млрд. лв. (5.7%). Депозитите на 
домакинствата се увеличиха с 1.0 млрд. лв.(2.0%), тези от сектор „държавно управление“ – с 310 млн. лв. (12.7%). 
Намаление имаше при депозитите на кредитни институции (с 46 млн. лв., 0.9%) и на други финансови предприятия (с 238 
млн. лв., 7.6%). 
В резидентната структура на депозитите през разглежданото тримесечие не се наблюдаваше съществена промяна и в края 
на септември дяловете на резидентите и нерезидентите бяха съответно 91.0% и 9.0%. Във валутната структура на 
депозитите тези в левове имаха дял от 57.6% (57.4% в края на юни), а тези в евро – 34.2% (34.5% в края на второто 
тримесечие на 2018 г.).  
Собственият капитал в баланса на банковата система през третото тримесечие на 2018 г. нарасна с 3.7% и възлезе на 12.5 
млрд. лв. в края на септември. Най-голям принос за увеличението имаше печалбата, се посочва в тримесечното издание 
„Банките в България“. 
В качеството на активите през третото тримесечие на 2018 г. бе наблюдавана следната динамика: 
• продължаваща низходяща тенденция в брутния и нетния размер на необслужваните кредити и на техните дялове, 
дължаща се през периода на няколко големи банки; 
• запазено ниво на покритие на необслужваните кредити; 
• запазен низходящ тренд в дела на необслужваните кредити в банковата система по институционални сектори; 
• продължаващ спад на необслужваните преструктурирани кредити и увеличение на обслужваните преструктурирани 
кредити; 
• съхранено добро качество на инвестициите в активи 
През третото тримесечие на 2018 г. размерът на брутните необслужвани кредити и аванси на ниво банкова система намаля 
до 7.4 млрд. лв. В края на септември 2018 г. делът на брутните необслужвани кредити и аванси4 бе понижен с 0.6 
процентни пункта до 8.5% с приноса и на тримесечния растеж на брутните кредити и аванси. 
Остатъчният (потенциалният) кредитен риск в банковите баланси – нетният размер на необслужваните кредити и аванси, 
през тримесечието спадна до 3.4 млрд. лв. и формираше 4.1% от нетните кредити и аванси. Към края на септември 2018 г. 
капиталът, превишаващ регулаторното изискване от 8% и определените капиталови буфери, покриваше изцяло размера 
на нетните необслужвани кредити в банковата система (остатъчния кредитен риск). 
Към 30 септември 2018 г. общата натрупана обезценка в банковата система бе 4.6 млрд. лв. Степента на покритие с 
присъщата обезценка на брутните необслужвани кредити и аванси бе 54.1% в края на септември (при 54.2% към края на 
юни). 
С цел смекчаване на въздействието на цикличните рискове върху финансовата стабилност през последната година БНБ на 
няколко пъти отправи предупреждения към банковата система за необходимостта от прилагане на консервативни 
стандарти при кредитните решения. През септември УС на БНБ взе решение за въвеждане на положително ниво на 
антицикличния капиталов буфер, приложим към местните кредитни рискови експозиции, в размер на 0.5%, в сила от 
октомври 2019 г.  
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В началото на ноември 2018 г. БНБ оповести ежегодния преглед на буфера за десет ДСЗИ, чийто размер за индивидуалните 
банки през 2019 г. е в интервала от 0.25% до 0.75%, а през 2020 г. от 0.50% до 1%. Наред със споменатите възможни 
промени в нагласите на банките спрямо настоящите и потенциалните им клиенти предстоящите преглед на качеството на 
активите и стрес тест биха могли да повлияят върху поведението на пазарните участници, включително и в зависимост 
отначина, по който се интерпретират резултатите за участващите кредитни институции, се посочва още в обзора. 
 
Investor.bg 
 
√ Дончев: Договорът за магистрала "Хемус" позволява строеж без търг 
БСП поиска контракта за строителство на магистралата заради съмнения за недопустима държавна помощ 
Договорът за автомагистрала „Хемус“ позволява строеж без обществени поръчки. Това каза вицепремиерът Томислав 
Дончев пред журналисти преди началото на дискусия на тема „Три перспективи за бъдещето на обединена Европа", във 
връзка с искането на БСП за предоставяне на договора между АПИ и „Автомагистрали“ за строителство на аутобана. 
По-рано през деня от левицата внесоха искането да им бъде предоставен договорът между Агенция "Пътна 
инфраструктура" (АПИ) и „Автомагистрали“ за строителство на „Хемус“. 
Искането бе внесено в АПИ от говорителя на парламентарната група Елена Йончева, зам.-председателите на групата Георги 
Свиленски и Христо Проданов, и народни представители, предава Агенция „Фокус“. 
Попитан дали твърденията на БСП ще затруднят работата ни с ЕС, Дончев отговори, че има много ясни правила кое е 
държавна помощ, кое не е. "Категорично, ако едни средства са дадени през процедура по реда на закона през обществени 
поръчки, това не е държавна помощ. Това са пари, дадени на някой да свърши някаква работа, това не е държавна помощ. 
Всеки е в правото си да пише и сезира, когото си иска". 
По повод твърдението на БСП, че са дадени 1,3 млрд. лева за строежа на „Хемус“ без обществена поръчка, той коментира: 
„Има категоричен текст в европейската директива, детайлно е описана процедурата". 
По думите му, ако едно дружество е 100% собственост на възложителя, тогава може да не се прилага пълната процедура 
по реда Закона за обществените поръчки (ЗОП). "Това също е режим в самия закон и няма държавни помощи“, коментира 
той. 
От БСП искат АПИ да им предостави договора между агенцията и държавната фирма „Автомагистрали“ за строителството 
на „Хемус“. Искат и от МРРБ да бъдат предоставени рамковите споразумения между държавното дружество 
„Автомагистрали“ и фирмите, които ще строят отсечките от автомагистрала „Хемус“, разясни Елена Йончева пред 
журналисти. 
„В края на миналата година няколко строителни фирми организираха протест с 1000 строителни машини в София срещу 
искането на опозицията за проверка на качеството на магистралите. Малко след това същите фирми получиха без 
общестена поръчка, без търг, без конкурс 1,3 млрд. лв. за доизграждането на магистрала „Хемус“, каза Йончева. 
Социалистката припомни, че на 10 октомври 2018 г. бившият директор на АПИ инж. Светослав Глосов е казал, че до края 
на 2018 г. ще бъдат обявени обществените поръчки за строителството на автомагистрала „Хемус“, а малко след това 
строителството се възлага на фирми без конкурс и обществена поръчка. 
„Това е пример за това как една държавна фирма, в случая „Автомагистрали“, имам обосновано съмнение за това, се 
използва като черна кутия за разпределяне на милиарди“, коментира говорителят на БСП. По думите й това е нещо, което 
в съвременна България е безпрецедентно. 
„Държавната фирма „Автомагистрали“ няма капацитет за изграждането на автомагистрала „Хемус“. Нейните финансови 
резултати за 2018 г. са влошени“, посочи Елена Йончева. „Интересно е, че нейният изпълнителен директор не е заставал 
пред медиите. Нашият въпрос е вярно ли е, че изпълнителният директор на фирма „Автомагистрали“ Стоян Беличев е бивш 
съдружник с Гинка Върбакова, която е кандидат за закупуване на ЧЕЗ“, попита тя. 
Това не е първото искане на БСП към пътната агенция. На 6 ноември миналата година БСП настоя за независима техническа 
експертиза на автомагистрали и пътища. От левицата поискаха да се направи независима техническа експертиза на 
автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и „Марица“, както и на пътя Видин – Кула и Околовръстният път на София. 
Идеята на БСП бе експертизата да бъде в независима лаборатория в Европа, като партията пое ангажимента да не ангажира 
държавния бюджет и да финансира проверката. 
На 14 ноември БСП внесе за втори път искане в Агенция „Пътна инфраструктура“ за независима проверка на магистралите 
в страната. Тогава лидерът на партията Корнелия Нинова обясни, че действията им идват в отговор на Камарата на 
строителите, които настояха за оставките на четиримата депутати от левицата, внесли първото искане. 
От АПИ изпратиха отговор до народните представители от БСП на 4 декември. В него се посочва, че Агенцията е 
анализирала нормативната база, определяща извършването на експертиза и изпитвания на пътната настилка и е 
установено, че разписаните процедури в нормативните актове се отнасят за етапа на строителство на пътната 
инфраструктура, а след въвеждането на обектите в експлоатация не е предвиден ред, по който да бъдат изпълнявани 
изследвания на вече готовите пътни обекти. В отговора си АПИ предложи на БСП да излъчи работна група от пътни 
експерти, с която представителите на АПИ да потърсят варианти за експертни и технически решения, съответстващи на 
законовите рамки, подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ и на международния опит. 
От Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че в края на декември 2018 г. между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД е 
сключен договор за изграждането на 134,14 км от автомагистрала „Хемус“ в участъка от пътен възел „Боаза“ до 
пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново. Той е на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, 
приложим за публични възложители, какъвто е АПИ. Стойността му е 1,124 млрд. лв. без ДДС и средствата са от 
републиканския бюджет. Цялата сума е в специална сметка в БНБ. Средствата от нея могат да бъдат използвани само за 
дейности по участъка от 134 км от АМ „Хемус“. Към настоящия момент няма плащания. 
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Договорът ще бъде изпратен за информация в Агенцията по обществени поръчки /АОП/ в законоустановения срок до 
месец от сключването му. Преди неговото подписване в АПИ е постъпило положително становище от АОП. 
„Автомагистрали“ ЕАД няма сключени договори с подизпълнители за строителство на възложените от АПИ 134,14 км на 
АМ „Хемус“. Изграждането на отсечката е разделено на 6 участъка. Целта е тя да бъде готова до 2023 г., посочват от пътната 
агенция. 
И допълват, че за първи път АПИ възлага изпълнението на строително-монтажни работи на инфраструктурен проект на 
основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки. МРРБ е едноличен собственик на 100% от капитала на 
„Автомагистрали“ ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. АПИ е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие 
и благоустройството. 
Общата дължина на автомагистрала „Хемус“ от София до Варна е около 420 км. Изградени са участъците между София и 
Ябланица и от Белокопитово до Варна, които са близо 170 км. В момента със средства от републиканския бюджет се строят 
26 км от автомагистралата – 9,3 км в отсечката между Ябланица и Боаза и 16,32 км от п. в. „Буховци“ до п. в. 
„Белокопитово“. 
 
В.Дума 
 
√ През февруари започва изборът на инвеститор за "Белене" 
През февруари вероятно ще започне процедурата по избор на потенциален инвеститор за проекта АЕЦ "Белене". Това се 
разбра от думите на енергийния министър Теменужка Петкова в сутрешния блок на БНТ. Целта е държавата да намери 
партньор, който да поеме финансирането на спрения през февруари 2012 г. ядрен строеж. Все още не е ясно каква част от 
проекта ще бъде запазена за досегашния инвеститор - Националната електрическа компания (НЕК), но намеренията са 
нейният дял да съответства на направените към момента над 3,5 млрд. лв. инвестиции, разходите по лицензирането на 
проекта и терена, върху който към момента са изградени сгради и частична инфраструктура. 
Петкова посочи, че има интерес към проекта и предстои да се види реален ли е той. Досега четири компании, сред които  
от Китайската национална ядрена корпорация, от Корейската Хидро Атомна енергийна корпорация, са заявили намерения 
да участват в проекта, припомни тя. За пръв път тя уточни, че някои от потенциалните кандидати имат интерес да участват 
в проекта с доставката на част от оборудването. Такъв е интересът на "Фрамато", както и на "Дженерал Електрик". 
От руската "Росатом", чиято дъщерна компания "Атомстройекспрот" е изпълнител на проекта, досега не са отговаряли 
директно на въпроса дали искат да станат акционер в АЕЦ "Белене". Процедурата за търсене на стратегически инвеститор 
бе одобрена от правителството и парламента в края на 2018 г. Тя ще се проведе на девет етапа и в нея ще се търси не само 
интерес за придобиване на мажоритарен или по-малки дялове в проекта, но и от страна на консуматори на електроенергия 
за сключване на дългосрочни договори за изкупуване на тока от бъдещата ядрена централа. 
 
√ 929 млрд. лв. са минали през платежната система 
Рекордните 929 милиарда лева са били разплатени между хората и бизнеса през 2018 г., показва статистиката на БНБ. За 
сравнение през 2017 г. са били обработени 702,6 млрд. а през 2016 г. - 779 млрд. лв. Сумата за миналата година е с близо 
200 млрд. повече от тези в годините преди кризата. Паричният поток през 2018 г. е бил разпореждан чрез малко над 1 
милион платежни нареждания. Средно на ден граждани и фирми са издавали нареждания за разплащания и преводи за 
4272 парични транзакции. Най-голям е бил техният брой на 21 декември. 
Средно за ден през миналата година са нареждани плащания за 3,74 млрд.лв., показват още данните на централната 
банка. Най-голям паричен поток за един ден е бил обработен на 14 декември - 6,6 млрд.лв. 
Най-големия извършен превод през 2018 г. е бил за 31,9 млн. лв., а най-малкият за 2,94 лв. Той също не е рекорден откъм 
стойност. 
В края на 2018 г. парите в оборот вече са над 17,1 млрд. лв. В края на септември те бяха 16,6 млрд. лв. За една година 
ръстът им е с 10,4%. или с над 1,6 млрд. повече в сравнение с края на 2017 г. 
 
В. Банкерь 
 
√ Край на гратисния период за водачите без винетка 
На 15 януари изтича гратисният период за водачи без винетка. Вече шофьорите ще бъдат глобявани, ако бъде установено, 
че се придвижват по път, който изисква такса, но не са я заплатили. Гратисният период бе въведен след редица проблеми 
с въвеждането на електронните винетки и липсата на терминали по повечето гранични пунктове. 
"Около 6000 са точките в държавата вече, от които могат да бъдат закупени електронни винетки без безкрайните 
възможности на електронното пространство. Имам предвид мобилните приложения, двата сайта "vinetki.bg" и "bgtoll.bg". 
Няма причина някой да се движи по републиканската пътна мрежа без платена пътна такса", съобщава регионалният 
министър Петя Аврамова.  
От Българското обединение на шофьорите обаче разясниха пред БНР, че трябва да бъдат поставени на всички ГКПП и на 
всички големи пътни артерии машини, от които да се закупят винетните стикери. "Доколкото знаем, все още не ги няма 
навсякъде, което значи, че пак някъде ще има вероятност водачът да бъде поставен в невъзможност да заплати винетния 
стикер", посочват от сдружението.  
Тези проблеми трябваше да са отстранени още на 1 януари. 
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Bloomberg TV 
 
√ Събитията в Пловдив увеличават туристическия поток в града 
Любозар Фратев, председател на УС на Съвет по туризъм - Пловдив, Бизнес старт, 14.01.2019  
Очаква се туристическият поток в Пловдив да се увеличи заради избирането на града като Европейска столица на културата 
и предстоящите събития. Това каза Любозар Фратев, председател на УС на Съвет по туризъм - Пловдив, в предаването 
"Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
"Първите три месеца на 2019 г. са доста по-празни и по-свободни от гости. Но въпреки това уикендът на откриването 
привлече любители на събитията и приятели на Пловдив. Поради това се стремим да организираме повече събития. 
Създадохме един нов празник „Дефиле уикенд“ в Пловдив, който ще се проведе в първата седмица на месец март, като 
вече имаме сериозни заявки за посещения". 
Заради фестивалa за рок Hills of Rock, който ще се проведе в периода между 28 и 30 юни в Пловдив, вече няма свободни 
места в хотелите в града. 
"Сигурен съм, че хотелите ще бъдат пълни и на оперния фестивал Opera Open, който е част от календара на „Европейска 
столица на културата“. Спортните състезания също привличат много хора". 
 
√ Ще спечелят ли Германия и Франция битката срещу надигащия се евроскептицизъм 
Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи 
Новото споразумение между Германия и Франция в областта на сигурността е послание към евроскептиците и към 
създаващия се югоизточен фронт Италия – Полша. Проблемът е, че и двете държави са в много тежка 
вътрешнополитическа и външнополитическа ситуация. Франция и Германия от много години са мотора на Европейския 
съюз (ЕС), но преди бяха подкрепяни от Великобритания, Италия, Испания и най-вече от САЩ. Тогава, преди толкова 
години, това беше наистина един много силен двигател за подем на Европа. Сега всичко това е разбито. Това каза Милен 
Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
"Настроенията от САЩ са антиевропейски. Преобладават мнения против политиката на германския канцлер Ангела 
Меркел и френския президент Еманюел Макрон от гледна точка на екология и опазване на околната среда. 
Великобритания в момента е в изключително тежка криза, Италия категорично върви по друг път. Така че двете държави 
правят отчаян опит да продължат да бъдат двата стълба, единствените два стълба на европейската стабилност". 
Той коментира, че е необходимо Макрон първо да успокои политическата ситуация във Франция.  
Според него новият лидер на Християндемократическия съюз в Германия Анегрет Крамп-Каренбауер е по-консервативна 
от Меркел. 
"Тя трябва да излезе много бързо от сянката на канцлера Меркел. Даже очаквам тя да смени Меркел преди изтичането на 
мандата й като канцлер. Колкото по-бързо Каренбауер започне да управлява не само партията, но и държавата, толкова 
по-бързо тя ще успее да успокои напреженията". 
Керемедчиев говори и за външната политика на българското правителство. 
"България е на ръба като поведение в европейското семейство. Правителството по-скоро говори с езика на Вишеградската 
четворка. България в момента има леко шизофренна външна политика. От една страна, се говори твърдо против 
мигрантската вълна и за защита на външните граници, от друга страна, правителството продължава да се опитва да се 
явява като близък съюзник на Германия, особено на отиващия си канцлер Меркел". 
 
БНР 
 
√ Ветото на президента върху НК влиза в правната комисия 
Данаил Кирилов: Мотивите на президентската администрация са в посока на общото говорене 
Комисията по правни въпроси в Народното събрание ще обсъди днес онези промени в Наказателния кодекс, на които 
президентът Румен Радев наложи вето през декември. Текстовете изменят норми в Наказателно-процесуалния кодекс и 
дават възможност за отлагане до 48 часа на уведомяването при арест на пълнолетен човек и 24 часа за непълнолетно лице. 
Във втория случай уведомление може да има само за Държавната агенция за закрила на детето. 
Председателят на правната комисия в НС Данаил Кирилов коментира за БНР, че преди дебата няма предубеденост към 
ветото на президента: 
„Досега сме доказали, че винаги добросъвестно, изчерпателно и задълбочено обсъждаме аргументите на президентската 
администрация. Така смятам, че ще направим и в конкретния случай. Не искам да влизам в коментар по същество на 
аргументите. Смятам, че те в голяма степен излизат извън конкретния правен текст и са в посока на общото, да кажем 
неюридическо, говорене, което, за съжаление, се формира в обществото по този случай“. 
Пред „Хоризонт“ той изрази и личната си позиция преди дебата: 
„Смятам, че нормата която приехме, тъй като я обсъждахме много продължително, съответства и на българската 
наказателно-правна традиция, и на изискванията на директивата. В конкретния случай сме предвидили изисквания кога и 
в кои случаи би могло да се допусне прилагането на такава отлагане на уведомяването“. 
Отлагането ще важи за престъпленията, в които възниква сериозна, непосредствена и съществена опасност за живота и 
здравето на множество лица, подчерта Кирилов: 
„Отлагането се обосновава, защото лицето е свързано по някакъв начин с престъпното деяние. Уточнявам, че тук не иде 
реч за отнемане на възможността за защита. Почваме, че в следващата алинея - девета - се установява незабавна 
възможност за обжалване пред съд на отложеното уведомяване“. 
В предаването „Преди всички“ той обяви и очаквания ефект от законовите промени: 
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„Предотвратяваме възможността да постъпят негативните последици на най-тежките престъпления, ако това е възможно 
в конкретния момент и в конкретния етап на извършване на престъпното деяние - това правим“. 
Защитата на детето в случай на арест е прецизирана, а презумпцията за невинност важи, категоричен е Кирилов: 
„Важат и всички изисквания спрямо на задържане на малолетно лице - включително участието на психолог, участието на 
защитник“. 
Изтича срокът за внасяне на предложения за промени в Изборния кодекс преди второто четене. Предложенията на ГЕРБ 
„не променят същината на това, което сме направили,  а допълват във връзка с подсъдността и делата по жалби срещу 
решение на ЦИК“. 
 
√ Темата за изтребителите Ф-16 влиза за обсъждане в две комисии в парламента 
Комисията по отбрана и бюджетната комисия ще обсъдят предложението на кабинета за започване на преговори със САЩ 
за придобиване на изтребители Ф-16. 
Заради част от документите, които са секретни, дебатите и в двете комисии ще бъдат закрити. Очаква се членовете им да 
подкрепят решението, за да може до края на седмицата то да бъде прието и от парламента.  
След като стана ясна препоръката за разговори с американската страна, беше обяснено, че парламентът трябва да 
определи различен от записания срок за доставка - по дълъг от две години. Въпросът със сумата и схемата на плащане 
също ще се изяснява. Като в коментари беше намекнато, че промяната се прави заради това, че американската оферта 
надвишава параметрите от 1,8 милиарда лева. 
Заради това от БСП казаха, че няма да подкрепят предложението. А Красимир Каракачанов обясни, че е разговарял с 
„Атака“ и НФСБ за подкрепа. Преди Нова година обаче Валери Симеонов поиска спиране на процедурата и обявяване на 
нова. От „Атака“ изразиха мнението, че 8 изтребителя няма да повишат боеспособността на българската армия толкова, 
колкото ако парите бъдат дадени за оборудването и въоръжаването на старите. От „Воля“ също каза, че не биха подкрепил 
сделката. От ДПС обявиха, че решението ще е в посока засилване на евроатлантизма. 
Комисията по правни въпроси ще проведе ново обсъждане на промените в Наказателния кодекс, върху които президентът 
Румен Радев наложи вето. Държавният глава изрази несъгласие с възможността за отлагане до 48 часа на уведомяването 
при задържане на лице. 
 
√ В ЕП ще обсъдят приоритетите на Румънско европредседателство 
Евродепутатите в Страсбург ще обсъдят приоритетите на започналото от 1 януари Румънско председателство на Съвета на 
Европейския съюз. Програмата на Букурещ ще бъде представена от премиера Виорика Дънчила, в присъствието 
председателите на Европейския парламент и Европейската комисия Антонио Таяни и Жан-Клод Юнкер. 
Румъния започва своето евролидерство с амбициозни цели на фона на разклатено политическо доверие, спорадични 
антиправителствени протести и нисък кредит на доверие от Брюксел. 
Трите големи събития, които ще се случат в рамките на Румънското председателство са напускането на Великобритания, 
предвидено за 29 март, европейските избори в края на май и натоварената с много очаквания среща на върха на 
евролидерите в румънския град Сибиу на 9 май. 
Преди Букурещ да представи своето еврошефство, в пленарната зала в Страсбург Австрия ще отчете резултатите от своите 
шест месеца, начело на Съюза. В дебата по оценката на постиженията ще участва австрийският канцлер Себастиан Курц.  
Евродепутатите ще обсъдят и застоя в реформата на политиката на Европейския съюз в областта на убежището и 
миграцията. Акцент в дебатите ще бъде липсата на напредък по промените в Дъблинския регламент, който определя коя 
държава е отговорна за мястото на убежище.  
След като спорните въпроси не намериха решение в рамките на Австрийското председателство, водеща роля в търсенето 
на консенсусен механизъм за справяне с мигрантските потоци пое Букурещ. Сегашните правила поставят под огромна 
тежест държавите, които са входни точки на Европа - Италия и Гърция. В търсене на компромис преди изборите през май, 
в края на миналата година Европейската комисия предложи нови мерки за преодоляване на застоя по ключовата реформа. 
Въпреки че Европарламентът има консенсусна позиция от 2017-а година заради категоричния отказ на страните от 
Вишеградската четворка - Полша, Унгария, Чехия и Словакия, да подкрепят промените, преговорите на Европейския съвет 
с евродепутатите на практика са блокирани. Надеждите са, че през януари ще се стигне до пробив по спорния регламент. 
 
БНТ 
 
√ Транспортният министър се срещна с председателя на ЕП заради пакет „Мобилност“  
Между 21 и 31 януари ще стане ясно дали пакетът „Мобилност 1“ ще бъде приет. Министърът на транспорта Росен 
Желязков е в Страсбург и вчера се срещна с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. Тема на разговора са 
спорните текстове в пакета. Разговорът беше организиран в лично писмо на Премиера Бойко Борисов до Таяни. 
По темата за пакет „Мобилност 1“ определено в момента дипломацията също е на ход. Транспортният министър Росен 
Желязков е отправил следното послание по време на срещата си с Антонио Таяни - „да“ на Европа, която спазва правилата, 
„не“ на евроскептицизма, въпреки нарушаването на правилата“. 
След като миналата седмица в Комисията по транспорт на Европарламента беше прието само едно от трите досиета по 
пакета „Мобилност“, днес българският министър Желязков подчерта, че когато две от три предложения не са приети, няма 
как да бъде разгледана цялата законодателна инициатива в този момент и от този парламент. 
И допълни, че спорните текстове в пакета не са само български проблеми, а са проблеми на периферните държави. 
Тук идва сценарий номер 3 - най-желаният от България: приемането на пакета да бъде отложено за следващия 
европарламент. 
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Росен Желязков, министър на транспорта: Разчитаме този законодателен пакет да бъде внесен наново с други 
докладчици в другия парламент. Ние не казваме, че Европа няма нужда от общо законодателство по темата, ние казваме, 
че това, което е предложено още 2017 г. и което разделя държавите в момента, не е пропорционално и е 
дискриминативно. 
Очакванията са Антонио Таяни да предаде исканията на България и останалите държави от периферията на съюза на 
лидерите на политическите семейства в Европейския парламент в най-кратък срок. 
След като министър Желязков вече се срещна с Манфред Вебер - председател на ЕНП, довечера ще има среща и с 
председателя на социалисти и демократи, така че дипломатическите ходове на нашата страна продължават. 
 
√ Проверяват изправността на електромерите в страната 
Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране започват съвместни проверки в трите 
електроразпределителни дружества. 
Ще се проверява техническото състояние на съоръженията и електромерите в страната. Целта е да се види дали 
компаниите доставят реалната услуга, за която потребителите плащат. 
Проверките са в отговор на притесненията от страна на бизнеса за сериозно поскъпване на електроенергията на борсата. 
Вчера министърът Теменужка Петкова обеща да се търсят възможности държавните енергийни дружества да осигурят 
допълнителни количества електроенергия за борсовия пазар, за да не се стига до драстични скокове в цената. 
 
√ Британският парламент ще гласува споразумението за Брекзит 
Британският парламент ще гласува тази вечер споразумението за напускане на Европейския съюз. 
Премиерът Тереза Мей се нуждае от 318 гласа, за да бъде одобрена сделката, договорена с лидерите на останалите 27 
членки на ЕС. Дебатите преди днешния вот се водиха през последните четири дни и ще продължат и днес до 19 часа местно 
време, след което е гласуването. 
Тереза Мей и вчера призова депутатите да го одобрят, за да не разочароват британския народ, който е гласувал за Брекзит. 
Тя предупреди, че това е единствената възможна сделка, а отхвърлянето ѝ би довело до парализа на парламента. Ако 
загуби гласуването, Мей има три дни, за да обяви пред парламента план за действие занапред. 
 
В. Земя 
 
√ БНБ и Китайската народна банка подписаха меморандум за сътрудничество 
Управителите на Българската народна банка Димитър Радев и на Китайската народна банка И Ган подписаха в Базел 
меморандум за сътрудничество между двете централни банки. Двамата сложиха подписите си под документа по време 
на провежданата от Банката за международни разплащания (Bank for International Settlements) на всеки два месеца среща 
на гуверньорите на централни банки, съобщи пресцентърът на БНБ. Целта на меморандума е да се задълбочат 
отношенията и да се засили сътрудничеството в областта на централното банкиране. Investor.bg припомня, че в началото 
на юли 2018 г. Димитър Радев се срещна с И Ган по време на Седмата среща на върха на правителствените ръководители 
на Китай и страните от Централна и Източна Европа. Двамата управители разговаряха по теми, свързани с глобалната 
икономическа ситуация, както и с провежданите парична политика и финансови реформи в Китай. Те обсъдиха също 
въпроси от областта на финансовите технологии и двустранното финансово сътрудничество. 
 
Informo.bg 
 
√ 1500 касови апарати вече работят според новите изисквания 
1500 касови апарати вече работят според новите изисквания на Наредба Н-18/2006 г. Близо 40 000 касови бележки са 
издадени до момента от работещи в търговски обекти 1500 касови апарати и фискални принтери. 
Всеки фискален бон вече се предава в реално време към сървърите на НАП и съдържа данни в специален QR код. До месец 
от НАП ще пуснат специално мобилно приложение, чрез което клиентите ще могат да проверяват дали касовата им 
бележка е истинска и да я регистрират автоматично в лотарията с касови бележки на НАП www.kasovbon.bg.  
Припомняме, че срокът да сменят софтуера за управление на продажбите си в търговските обекти и касовите си апарат за 
регистрираните по ДДС търговци изтича на 31 март 2019, а за фирмите без ДДС регистрация до края на юни 2019 г.  
Допълнителна информация за изискванията към е-търговци може да се получи на телефона на Информационния център 
на НАП 0700 18 700 или в специалната рубрика по темата на сайта на приходната агенция  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Грипът настъпва - как да се предпазим? 
- Рецепта за Спешна помощ - коментар на д-р Мирослав Ненков; 
- В името на името - как продължава сагата между Атина и Скопие? 
- Ремонт след ремонта - защо асфалтът на столичния булевард "Константин Величков" се пропука? 
- Много от българските деца все по-самотни - какво показват данните; 

БТВ, "Тази сутрин" 
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- Ексклузивно: Оръжейният производител Eмилиян Гебрев за обвиненията в пране на пари и обиските на 
адвокатски кантори; 

- Грипна епидемия в 4 области на страната! Кога се очаква пикът на болестта - коментар на д-р Ангел Кунчев; 
- На живо: Колко плати община Пловдив за издигането на кула в центъра на града? 
- Ромски протест пред Министерския съвет! Защо поискаха оставката на вицепремиера Красимир Каракачанов? 
- За старта на данъчната кампания и смяната на касовите апарати - говорителят на НАП Росен Бъчваров; 
- При какви условия работят лекарите в Спешна помощ и как реагират на обвиненията за закъснели линейки - 

разговор с д-р Делян Георгиев; 
- Кои са „Мис и мистър Василица 2019"? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще получим ли солени сметки за ток и парно през януари заради по-високото потребление и увеличението на 

цените? 
- В "Дръжте крадеца!" - вандали разбиват и обират колите пред жилищен блок 
- Възможно ли е заплатите на учителите да станат по 1500 лева? 
- Защо асфалтът по новоремонтиран булевард в София вече е напукан? 
- Как разкопан вътрешен двор на столична кооперация се оказа в зелената зона за паркиране? Румен Бахов разказва 

на живо. 
- Защо всяка втора жена у нас ражда с операция? 
- Ще обявят ли грипна епидемия в цялата страна? По кои симптоми да разпознаем болестта? 
- След поредния фатален случай - кои правила не трябва да пренебрегваме при излет в планината? 
- Защо кметът на полския град Гданск беше наръган до смърт по време на митинг? 
- Стартира онлайн гласуването за финалистите в петото юбилейно издание на най-голямата социално отговорна 

инициатива на Нова Броудкастинг Груп - ПРОМЯНАТА, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for 
Change България. 

 
√ Събития в страната на 15 януари  
София. 

- Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще присъства в сградата на посолството на 
Румъния в България на представянето на приоритетите на Румънското председателство на Съвета на ЕС. 

- От 13.00 часа в зала 238 на Народното събрание парламентарната правна комисия ще разгледа ветото на 
президента Румен Радев върху последните промени в Наказателния кодекс. 

- От 13.30 часа в зала 232 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по отбрана, на което ще 
бъде разгледано предложението за придобиване на F-16. 

- От 15.30 часа в зала „Запад" на Народното събрание Комисията по бюджет и финанси ще проведе заседание, на 
което ще бъде разгледано предложението за придобиване на F-16. 

- В 09.30 часа в Българската фондова борса ще се проведе церемония по награждаване на брокери с най-високи 
резултати през 2018 г. 

- От 11.00 часа в голямата зала на Учебния център АЯР (бул. „Шипченски проход" 69) Агенцията за ядрено 
регулиране организира пресконференция, на която ще представи дейността си за изминалата 2018 година. 

- От 12.30 часа в централата на ПП АБВ (ул. „Врабча" 23) ръководството на партията ще даде проведе 
пресконференция по две теми - предложение към групите на партиите в Народното събрание за два варианта на 
вот на недоверие към правителството и позиция на АБВ по окончателното решение на македонския парламент за 
промяна на името на Р Македония. 

- От 15.00 часа до 17.00 часа в постоянната приемна на БСП - София на ул. "Леге"10, етаж 1 народният представител 
от „БСП за България" Румен Георгиев и общинският съветник Николай Николов ще проведат приемна за граждани. 

*** 
Благоевград. 

- От 12.00 часа в кабинета на кмета д-р Атанас Камбитов ще се проведе пресконференция по актуални теми. 
*** 
Варна. 

- От 14.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 доц. Антоанета Цветкова, председател на комисията по 
здравеопазване към ОбС ще има приемен ден за граждани. 

*** 
Велинград. 

- В 13.00 часа в Голямата зала на Община Велинград ще се проведе обществено обсъждане на тема „Визия на парк 
Клептуза". 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в залата на Община Кюстендил ще се проведе месечно заседание на кметовете и кметските 
наместници. 

*** 
Кюстендил. 

- От 17.30 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 
година. 
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*** 
Перник. 

- В 09.00 часа в зала „Панорама" Общинският съвет ще обсъди избора на нов собственик на Специализираната 
болница за продължително лечение и рехабилитация. 

*** 
Разград. 

- От 10.00 часа на централния вход на ОДМВР-Разград ще се проведе първият за годината брифинг на директора на 
ОДМВР-Разград старши комисар Ивайло Йовчев. 

*** 
Свищов. 

- От 15.00 часа в зала 1 на Община Свищов ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат отчетени резултатите 
от проекта „Да успеем заедно" и ще бъдат представени приоритетите на ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж". 

 
Manager.bg 
 
√ Близо 7% ръст на рекламата в България прогнозира Dentsu. Дигиталните медии остават двигател на растежа  
6,9% ръст на рекламата в България през 2019 г. очаква глобалната комуникационна група Dentsu Aegis Network. Това 
посочват данните в нов доклад на агенцията , с актуализирана прогноза за рекламния пазар в глобален план.  
В България темпът на нарастване на рекламните инвестиции се очаква да спада на годишна база, също както и по света 
- от от 9.1% през 2018 г. до 6.9% през 2019 г. Но той остава близо 2 пъти по-висок от глобалния, посочва докладът.  
3,8% ръст на рекламните инвестиции за 2019 се очаква да има в световен мащаб.  
В прогнозата на Dentsu за развитието на рекламния пазар в световен план се предвижда ръст от 3,8% на разходите за 
реклама през 2019 г., в сравнение с 4,1% през 2018 г. Въпреки забавянето на темпа на растеж, очакванията са индустрията 
да остане стабилна, а през 2020 г. да възстанови и ускори ръста си до 4.3%. 
Дигиталните медии ще движат глобалните рекламни инвестиции през 2019 г. Запазва се тенденцията те да са основният 
двигател за растеж на инвестициите, както в световен мащаб, така и у нас. Предвижда се глобално те да нарастнат с 12% 
на годишна база и да достигнат 41% от общите рекламни инвестиции. На два пазара – Китай и Великобритания – 
дигиталните медии вече заемат над 60% от общите разходи, които компаниите там влагат в реклама. 
У нас прогнозата е онлайн рекламата да бъде близо 1/4 от общите рекламни инвестиции през 2019 г, а делът в телевизия 
да достигне 53.8%. Тенденцията за постепенно и плавно преразпределение на разходите от ТВ към дигитални медии 
средно с 1 - 1,5% на година – най-вече към онлайн видео – ще остане валидна и през 2020 г., когато дигиталните инвестиции 
в реклама се очаква да достигнат дял от 27%. 
През 2019 г. мобилната реклама и онлайн видеото се превръщат в основните двигатели на ръста на дигиталните медии. 
Прогнозата сочи, че близо 1/3 от глобалните онлайн инвестиции ще бъдат доставени през мобилна реклама, а в България 
за втора поредна година тя ще задмине разходите за дисплей, достигайки над 46% от общите дигитални иннвестиции. 
През 2020 г. се предвижда мобилната реклама да отхапе над 50% от онлайн разходите за реклама на пазара у нас. 
НАЙ-ВАЖНИТЕ МЕДИЙНИ ТЕНДЕНЦИИ: 
* Темпът на нарастване на разходите за реклама се очаква да се забави в сравнение с 2018 г, когато отбелязаният ръст 
беше 4.1%. Това е тенденция в 32 от 59-те изследвани пазара, но прогнозата е глобалният растеж отново да се ускори до 
4.3% през 2020 г. 
* Очаква се през 2019 г. телевизията да притежава малко над 1/3 от глобалните рекламни разходи – най-ниския дял, 
отбелязван досега от началото на прогнозните изследвания на пазара през 2000 г. до днес. 
* Мобилната реклама остава най-бързо развиващият се сектор, с прогнозен ръст на годишна база от 19,2% в глобален 
мащаб през 2019 г. 
ОЩЕ, вижте в илюстрациите.  
 

 
 
Глобалните медийни инвестиции ще достигнат 625 млрд. щатски долара, отбелязвайки ръст на годишна база от 3,8% през 
2019 г. 
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Дигитална реклама остава основната движеща сила, определяща ръста на общите рекламни инвестиции. През 2019 г. се 
очаква за първи път тя да премине бариерата от 40%-ов дял в тях. 
Поргнозира се разходите за онлайн видео реклама да нараснат с 1/5 през 2019 г. и да превърнат този канал в най-бързо 
растящата дигитална категория, задвижвана основно от нарастващия навик на потребителите да гледат онлайн видео 
съдържание през мобилните си устройства и увеличаващата се популярност на стрийминг услугите. 
 

 
 

Въпреки политическата несигурност около Брекзит, Великобритания повиши прогнозата си за ръст на рекламните разходи 
от 4,7% на 6,1% през 2019 г. 
 

 
 

В САЩ се очаква разходите за дигитална реклама за първи път през 2019 г. да задминат тези за телевизия. 
В Китай се предвижда мобилната реклама за първи път да привлече над 3/4 от дигиталните инвестиции на компаниите.  
 
√ Скок на цените на петрола в Азия 
Цените на петрола се повишиха с 1 процент днес заради намалените доставки на пазара от ОПЕК и Русия, макар че 
помраченият икономически хоризонт ограничава растежа на котировките, предаде Ройтерс. 
Американският лек суров петрол поскъпна с 58 цента или с 1,2 на сто до 51,09 долара за барел. 
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, повиши котировките си с 65 
цента или с 1,1 на сто до 59,64 долара за барел. 
Въздействието на ограниченията в добива на ОПЕК+, санкциите срещу Иран и по-малкото от очакваното месечно 
увеличение на производството на САЩ би трябвало да подкрепят цените, коментира анализатор на пазара. 
 
БГНЕС 
 
√ Симитис: Какво е бъдещето на еврото? 
Еврото навърши 20 години на 1 януари 2019 г. На 1 януари 1999 г., след години на подготовка, 11 държави-членки на 
Европейския съюз се съгласиха да използват една и съща валута при всички парични транзакции помежду си, инициатива, 
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която бележи официалното вписване на еврото. Въвеждането на еврото във физическа форма, като монети и банкноти, 
обаче, се състоя на 1 януари 2002 г.  
Еврото беше широко прието като обединяваща институция и още осем членове се присъединиха към клуба през 
следващите години. Гърция се присъедини към механизма на валутните курсове (ERM) на 14 март 1998 г., а към 
Икономическият и паричен съюз (ИПС) на 1 януари 2001 г.  
Тези, които се противопоставиха на решението за присъединяване към еврозоната, твърдяха, че Гърция вече няма да може 
да контролира фискалната си политика. Но Гърция не беше способна да се справи, нито да последва примера на Швеция 
и Дания, които не приеха еврото. Гърция не беше страна със стабилна валута и стабилна икономика. С постоянен търговски 
дефицит, недостиг на природни ресурси - по-специално петрол - масивен дълг и постоянни заеми, Гърция вече напълно 
зависи от развитието на международната икономика.  
Последователните девалвации на драхмата, трудността на заемите и високите лихвени проценти са достатъчно 
доказателство за това - и всички признаци на слабост. Въпреки усилията за стабилизиране на икономиката, публичният 
дълг на Гърция днес е повече от 175% от брутния вътрешен продукт (БВП) - европейски рекорд. Въвеждането на Гърция в 
ИПС имаше значителен ефект върху лихвите, които плащаше по кредитите, което ги намали драстично. Сред другите 
предимства това ни помогна да спестим значителни суми.  
През 90-те години Гърция изразходва около една трета от данъчните си приходи за лихвени плащания; до края на 2003 г. 
делът е спаднал до по-малко от една четвърт от приходите, което дава на Гърция много повече възможности за инвестиции 
в образованието, здравеопазването и благосъстоянието. През 20-те години от въвеждането на еврото, ИПС е изправен 
пред значителни предизвикателства.  
Така например икономическата криза от 2008 г. доведе до това, че Гърция, Португалия, Ирландия и Кипър не бяха в 
състояние да спазват правилата, принуждавайки ИПС да предприеме действия, така че тези държави да могат да изпълнят 
задълженията си като членове на еврозоната. Този процес доведе до механизми, които гарантират функционирането на 
системата. Един от примерите е Европейският механизъм за стабилност (ЕМС).  
Кризата от 2008 г., която продължи около четири години, предизвика скептицизъм по отношение на достойнствата на 
еврото. Дори в развитите европейски страни като Италия чуваме аргумента, че еврото е причина за техните икономически 
проблеми. Популистките партии твърдят, че тя свързва ръцете на правителствата до такава степен, че не могат да 
осъществят необходимите реформи. В Гърция независимата гръцка коалиция СИРИЗА видя еврото като причина за 
гръцката криза и подкрепи оттеглянето на страната от валутния блок в началото на 2015 година.  
Подобни негативни възгледи за еврото обаче не се споделят от повечето европейски граждани. Проучванията на 
общественото мнение, извършени от Европейската комисия, показват, че повечето граждани вярват в европейското 
сътрудничество и ползите от еврото. Но нека сега оставим Европа настрана и да си спомним какъв е бил животът в Гърция 
преди еврото - проблемите на пътуването, обучението в чужбина и по-специално извършването на транзакции в чужди 
страни, или фактът, че терминът „чуждестранна валута“ означава мерки, разрешителни, упорита работа и бюрокрация.  
Напоследък напомнихме за онези дни от контрола върху капитала, който постави таван на тегленето на депозити и добави 
низове към всички парични преводи в чужбина. Нека също така да се върнем към сътресенията, причинени от 
девалвациите на драхмата през 1983, 1985 и 2001. Гърция никога не е имала валута, която е толкова стабилна като еврото. 
Еврото също създаде някои големи проблеми, разбира се. Неотдавна, например, видяхме реакция на обществеността на 
мерките за фискална стабилност във Франция от движението "Жълти Жилетки". То доказа, че не всички държави-членки 
растат с еднаква. Германия увеличава разстоянието, отделящо я от другите, като увеличава БВП по-бързо, благодарение 
на превъзходното промишлено производство и износ.  
В статия за 20-годишнината на еврото френският вестник "Льо Монд" говори за „крехка“ валута. Междувременно Италия 
има проблеми да се придържа към правилото, че бюджетният му дефицит не може да надхвърли 3% от БВП. Испания, 
Португалия и Гърция, които са преживели различни нива на криза, все още не са се върнали към плавен и стабилен растеж. 
Сред страните в криза само Ирландия успя да нормализира икономиката си. Икономиката на всяка страна със сигурност е 
изиграла роля, но това не е единственият фактор.  
В периода 2003-2005 г. при Герхард Шрьодер, Германия прилага строги мерки за намаляване на публичните разходи и 
разходите за труд, както и за стабилизиране на икономиката в рамките на инициативата Адженда 2010. Други страни, 
Гърция включително, пренебрегват хода на тяхната икономика.  
Гръцките правителства пренебрегнаха правилата и увеличиха разходите си над приемливите граници. През 2009 г., поради 
политиките, прилагани от правителството на "Нова демокрация", бюджетният дефицит достигна 15,4% от БВП. Причината 
и резултатът от това развитие е фактът, че ИПС не е успял ефективно да се справи с проблема на неравенството в растежа 
в Европа.  
Общата валута сама по себе си не е достатъчна, за да се гарантира, че всички държави-членки имат равни възможности да 
се възползват от възможностите, които предлага. Сегашните условия благоприятстват икономическото доминиране на 
най-мощните, като по-слабите членове все повече изостават, особено ако са под некомпетентно правителство. ИПС ще 
продължи да работи за подобряване на неговата ефикасност, а на хоризонта се вижда банков съюз. Все пак изглежда, че 
има известни колебания за толкова необходимите стъпки напред.  
Срещата на върха на Еврогрупата през декември 2018 г. се ограничи само до изявление за необходимостта от нови и 
мощни механизми за предотвратяване и управление на икономическите кризи, както и за „значително укрепване“ на 
паричния съюз. Европейското обединение без обща валута не е възможно в ерата на глобализацията и еврото вече се е 
доказало като най-мощното средство за обединение, което имаме. Вместо това става въпрос за нов начин на действие за 
ЕС. Няма лесни отговори. Има два основни въпроса, които трябва да бъдат разгледани.  
Първият - който е бил обект на обширни дискусии и предложения - засяга начина, по който се управлява ИПС. Заглавието, 
използвано за описание на това, е „икономическо управление“. Второто се отнася до начина, по който се справяме със 
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структурните дисбаланси на съюза, така че той да работи в по-голяма полза за по-слабите членове, като разпределя 
просперитета по-равнопоставено между различните области. Това не е заглавие и не е генерирало толкова 
широкоразпространен интерес като първия въпрос, но може би може да бъде описан като „въвеждане и участие“. 
Европейският съюз не е нито клуб, в който единствено елитите имат право на глас, нито федерация на държави, които 
действат по заповед на централна, върховна власт. Това е съвместен проект, насочен към насърчаване на свободата, 
растежа и адаптацията към променящата се международна среда. 


