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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Vlastta.com 
 
√ Държавата ще осигурява допълнително ток на борсата 
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 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. 
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√ 2.7% годишна инфлация в края на 2018-та  
За последния месец на 2018 година спрямо декември 2017 година в България е отчетена годишна инфлация от 2.7%. Това 
показват данни на Националния статистически институт (НСИ) относно инфлацията и индексите на потребителските цени 
за декември 2018 година. 
Въпреки че индексът на потребителските цени за декември 2018 година спрямо предишния месец ноември е 100%, 
тоест месечната инфлация за декември е 0%, стойностите за средногодишна инфлация за периода януари - декември 
2018 година спрямо същия период на 2017 година е по-голям от горепосочените стойности за годишна инфлация 
(декември 2018 - декември 2017, 2.7%) и е в размер на 2.8%. 
Припомняме, към месец ноември 2018 година спрямо ноември 2017 година НСИ отчете годишна инфлация от 3.1%.  
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През декември 2018 година спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се 
променили, както следва: 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.1%; 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%; 

• облекло и обувки - намаление с 1.1%; 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.1%; 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават 
на равнището от миналия месец; 

• здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец; 

• транспорт - намаление с 2.7%; 

• съобщения - увеличение с 0.3%; 

• развлечения и култура - увеличение с 4.3%; 

• образование - намаление с 0.1%; 

• ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%; 

• разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.3%. 
През декември 2018 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: 

• ориз - с 1.4%; 

• брашно - с 1.0%; 

• хляб - с 0.2%; 

• пълномаслено прясно мляко - с 2.3%;  

• сирене - с 0.9%; 

• кашкавал - с 0.7%; 

• маргарин - с 2.4%; 

• домати - с 4.3%; 

• краставици - с 3.2%; 

• зеле - с 10.8%; 

• зрял лук - с 11.8%; 

• картофи - с 5.2%. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 

• въглища - с 1.7%; 

• дърва за отопление - с 0.2%; 

• климатици - с 0.5%; 

• пътнически въздушен транспорт - с 43.5%; 
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• пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 10.3%; 

• услуги във ваканционни центрове и курорти - с 3.4%; 

• продукти за лична хигиена - с 1.4%. 
През декември 2018 година цените на лекарските услуги са се увеличили с 0.2%, а цените на лекарствените продукти и 
стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец. 
 
Kaпитал 
 
√ БНБ засили предупрежденията си за рисковете пред банките 
Регулаторът за пръв път изтъкна като опасност резултатите от предстоящата проверка на ЕЦБ и 
интерпретациите им  
Българска народна банка (БНБ), която от повече от година започна да алармира за рисковете от ускоряващото се 
кредитиране, допълнително подсили предупредителния тон. В редовното си издание "Банките в България" за третото 
тримесечие на 2018 г. институцията е удвоила обема на секцията, посветена на рисковия профил на системата, като е 
разписала много по-детайлно досега посочваните от нея рискове, както и нови такива. 
БНБ буквално подчертава заформящия се цикличен риск вследствие на кредитната активизация като пасажите, където той 
е описан, са изведени в болд и италик. По същия начин изпъкват препоръките на регулатора към банките, както и 
предприетите от него действия за увеличаване на антицикличния буфер. Нов момент е и, че БНБ вижда риск от 
предстоящите преглед на качеството на активите и стрес тест на системата, провеждани от ЕЦБ. 
Внимателно с кредита 
"Кредитната дейност се активизира под влияние на благоприятните тенденции в макроикономическата среда, но бързото 
нарастване на кредита може да създаде циклични рискове, които да се проявят при бъдещо покачване на лихвените нива 
или отслабване на икономическата активност", гласи един от откроените рискове от БНБ. Според централната банка 
икономическият подем формира оптимистични очаквания в домакинствата и фирмите, което при ниските лихви засилва 
склонността им да финансират потреблението и инвестициите си със заемни средства. А същевременно в условията на 
свръхликвидност и банките са по-склонни да кредитират, което води до рекордни ръстове от 2009 г. насам особено при 
домакинствата. БНБ вижда и самоподклаждаща се спирала в това: "Растежът на жилищните кредити допринася за 
увеличението на цените на жилищата, което от своя страна допълнително стимулира търсенето на заемни ресурси при 
финансиране на покупката им." 
Според БНБ всичко това краткосрочно подпомага резултатите на банките, но ако се осъществява прекалено бързо може 
да създаде циклични рискове - основно по линия на затруднения на кредитополучателите да обслужват задълженията си 
при покачване на лихвите. "Най-често договорите за кредит предвиждат промяна на лихвените условия в зависимост от 
пазарните условия и състоянието на икономическата среда, а около 97% от новоотпуснатите кредити за последните десет 
години са с първоначално фиксиране на лихвения процент под една година. Придържането на банките към политика на 
поддържане на лихвения марж без отчитане на възможните ефекти от евентуално бъдещо затягане на монетарните 
условия в еврозоната би довело до ситуация, при която промяната в лихвените равнища на местния пазар ще създаде 
затруднения за част от кредитополучателите (и оттам ще доведе до трансформация на лихвен риск в кредитен риск от 
гледна точка на банките)", пише в анализа на регулатора. 
Според БНБ това поражда опасност от ново влошаване на качеството на активите на банковия сектор. "Делът на 
необслужваните кредити в българската банкова система и понастоящем е над средното равнище за ЕС, като при някои 
кредитни институции високите му стойности са съчетани и с по-ниско от средното за системата покритие с обезценка. 
Въпреки че някои характеристики на финансовата позиция на неправителствения сектор биха могли да се разглеждат като 
фактори, смекчаващи материализацията на кредитния риск, вероятността за настъпването му не бива да се подценява", 
предупреждава БНБ. 
Според нея има риск както кредитополучателите да надценяват възможностите си да обслужват заемите си, така и банките 
да занижават стандартите си: "засилената конкуренция във финансовата система и на преследването на амбициозни 
бизнес цели по отношение на пазарен дял и финансови резултати". Затова и за пореден път БНБ призовава към 
консерватизъм. 
Буферите - солидни, но неравномерни 
Както и в предишни издания на "Банките в България" БНБ изтъква солидния капиталов излишък и добрите ликвидни 
съотношения като добра защита срещу тези рискове. Тук обаче отново следват допълнителни уточнения, посочващи 
конкретни опасности. 
По отношение на капитала се подчертава, че всички банки покриват регулаторните изисквания и излишъка над 
минималните 8% базов собствен капитал (CET1) е 7 млрд. лв. "Продължително увеличаване на дела на активите с по-висока 
степен на риск и по-ниска ликвидност обаче би могло да отслаби устойчивостта на банковия сектор спрямо 
материализация на рисковете. Освен това, макар на ниво система кредитните институции да разполагат с капитал над 
изискваните равнища, капиталовият излишък е неравномерно разпределен в рамките на банковия сектор", алармира БНБ. 
Вече заради ръста на кредитирането CET1 съотношението на системата се понижава от 19.3% към юни на 18.5% към 
септември 2018 г. 
По принцип над въпросните 8% банките са длъжни да поддържат и капиталови буфери. За всички банки важат 2.5% 
предпазен капиталов буфер и 3% буфер за системен риск. За най-значимите десет банки има и допълнително изискване 
0.25-0.75%. А от есента на 2019 г. влиза в сила 0.5% антицикличен буфер, така че общо изискването за капиталова 
адекватност ще възлиза на над 14%, при текущи нива за системата около 20%, но и банки с показатели близо до минимума. 
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По отношение на ликвидността БНБ отново изразява задоволство от нивото в системата, но добавя, че "банките следва да 
поддържат ниво на ликвидния буфер с отчитане на динамиката и матуритета на привлечения ресурс, а не само от гледна 
точка на стойностите на коефициента на ликвидно покритие". 
С поглед към юли 
Важен момент е, че БНБ за пръв път предупреждава и за риск, породен от резултатите от вече течащите AQR и стрес тестове, 
които са част от процедурата за влизане на България в Банковия съюз на ЕС и валутния механизъм ERM II. Te ще обхванат 
трите най-големи банки по активи (Уникредит Булбанк, ДСК и ОББ), както и най-големите с местна собственост (ПИБ, ЦКБ 
и Инвестбанк), като резултатите се очакват през юли. 
Конкретно анализът на БНБ гласи: "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 от начина, по който се интерпретират резултатите за 
участващите кредитни институции." 
Това може да се чете като предупреждение, че при откриване на съществени проблеми и налагането на сериозни 
оздравителни мерки в някои от банките, може да последват масирани тегления от клиенти. При предишното подобно 
упражнение, проведено от БНБ през 2016 г., най-слабо представилите се банки бяха ПИБ и Инвестбанк, на които бяха 
предписани редица мерки за намаляване на риска и попълване на капиталовите буфери. 
 
Imvestor.bg 
 
√ Две парламентарни комисии подкрепиха кабинета да преговаря със САЩ за F-16 
От ДПС подкрепиха предложението, БСП и „Воля” бяха против, обяви Красимир Каракачанов 
Паралментарните комисии по отбрана и бюджет и финанси подкрепиха правителството да започне преговори със САЩ за 
самолетите F-16. Това обяви военният министър Красимир Каракачанов пред журналисти след края на заседанието на 
Комисията по отбраната, цитиран от „Фокус“. 
От думите му става ясно още, че от ДПС са подкрепили предложението, а БСП и „Воля” са гласували против. 
Според Каракачанов евентуален военен договор между България и САЩ не може да бъде обжалван в международни 
организации. 
В отговор на въпрос какво е било редактирано в проекторешението, Каракачанов уточни, че не е имало предложения за 
редакции. „Имаше полезен повече от 3-часов дебат по темата, с разнообразни въпроси и политически аргументи, в едната 
или другата посока“, коментира министърът. 
Той добави, че е налична оферта, която надхвърля гласуваната сума от 1,8 млрд. лв. с по-малко от 300 млн. лв. 
„Отклонението, което може да бъде направено, е до максималната стойност на офертата към момента. Тоест разликата 
между 1,8 млрд. лв. и това, което е направено“, обясни той. 
„Не съм сигурен дали мога да говоря с цифри, затова ще се въздържа“, коментира Каракачанов. „Убеден съм, че сумата, 
която ще бъде в повече няма да бъде максимума на това, което сме получили като първоначално предложение. Въпрос 
на информация и на предварителни разговори, водени по време на година и половина“, каза още Красимир Каракачанов. 
Той не конкретизира какъв ще бъде методът на плащане и дали ще може да е разсрочено или с държавен заем, като 
отклони въпросите към финансовото ведомство. 
 
√ Правната комисия отхвърли президентското вето върху Наказателния кодекс 
Депутатите оставиха възможността за отлагане с до 48 часа на уведомяването при задържане на лице  
Парламентарната правна комисия отхвърли ветото на президента Румен Радев върху последните промени в Наказателния 
кодекс, съобщава Агенция „Фокус“. 
С това на практика Правната комисия отказа да премахне текстовете, даващи възможност 48 часа да не се уведомява никой 
при арест на заподозрян. Според последните промени в Наказателния кодекс, които остават в сила, се отлага 
уведомяването при арест на възрастен с 48 часа, а на дете - с 24 часа.  
Държавният глава върна кодекса за ново обсъждане на 19 декември 2018 г., като основният мотив бе именно несъгласието 
по текста с уведомяването при задържане на лица. Според Румен Радев още по-тревожна е възможността задържани 
непълнолетни лица да бъдат в неизвестност за техните родители в срок до 24 часа. 
По време на днешното заседание на правната комисия от администрацията на президента заявиха, че той приветства 
усилията на законодателя в борбата срещу тероризма и усложнената престъпна дейност, но не възприема подхода му. 
Според правосъдното министерство промените са заради транспонирането на една от европейските директиви в областта 
на наказателното право, а предвидената временна дерогация ще се използва само при изключителни обстоятелства. 
Очаквано от БСП обявиха, че подкрепят ветото. Според социалистите е нарушен балансът между защита на основни 
човешки права и защита интересa на държавата, а текстовете „ни връщат към едни тъмни времена, когато правото не се 
прилагаше“. 
Румен Радев се възползва от правото си на вето за 12-ти път, като досега парламентът е подкрепил само връщането за 
повторно гласуване на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 
 
√ Документи за българско гражданство вече се подават електронно 
Нововъведението е с цел превенция срещу опити за злоупотреби 
Министерството на правосъдието въведе електронна регистрация за подаване на документи и провеждане на интервю за 
гражданство, съобщават от ведомството. 
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Кандидатите за промяна на гражданството резервират само по електронен път дата и час за подаване на молби и 
провеждане на интервю в дирекция „Българско гражданство“ от 2 януари т.г. 
Нововъведението идва, след като през октомври миналата година специализираната прокуратура разкри схеми за 
продажба на българско гражданство в Държавната агенция за българите в чужбина. Бяха арестувани над 20 служители на 
агенцията, обвинения получиха четирима, включително председателят Петър Харалампиев, който бе освободен от 
длъжност. Бяха открити стотици хиляди лева в сейфа на главния секретар на ДАБЧ. 
Непосредствено след това премиерът Бойко Борисов поиска закриване на Държавната агенция за българите в чужбина 
заради скандала, при който стана ясно, че българско гражданство се купува. 
Новият ред за регистрация на молбите на придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, 
регламентиран с влезлите в сила промени на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското 
гражданство, цели намаляване на административната тежест за гражданите и превенция срещу опити за злоупотреби, 
посочват от парвосъдното министерство. 
Чрез автоматизираната информационна система на Министерството на правосъдието 
http://publicbg.mjs.bg/BgSubmissionDoc  всеки кандидат може да избере подходяща дата и час за подаване на своите 
документи, без да се налага да чака на опашка. 
В деня на подаване на молбата, ако се установи, че са представени всички необходими документи, се провежда и 
интервюто с кандидатите. Така се преодолява старата практика за отлагане на интервюто и насрочване на нова дата, на 
която кандидатите отново да се явят за неговото провеждане, което необосновано удължаваше процедурата с почти 
година. 
След провеждането на интервюто в 14-дневен срок се извършва експертен преглед за съответствието на представените 
документи с нормативните изисквания и при констатирани несъответствия, на молителя се предоставя двумесечен срок 
за отстраняването им чрез публикуване на съобщение за това в автоматизираната информационна система. При 
неотстраняване на несъответствията в определения срок, производството се прекратява със заповед на министъра на 
правосъдието. 
За кандидатите отпадат и част от  административни тежести, като не се налага да представят удостоверение от МВР за 
разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в България, документ, удостоверяващ внасянето на задължителните 
осигурителни вноски и наличието или липсата на задължения, удостоверение за сключен граждански брак, когато бракът 
е сключен от български гражданин на територията на България. 
За всички тези обстоятелства служителите от дирекция „Българско гражданство“  извършват служебна справка в 
Националната база данни на „Население“ и междурегистровия обмен (RegiX). 
Неприключилите до 1 януари 2019г. производства по придобиване, възстановяване и освобождаване от българско 
гражданство се довършват при досегашните условия и ред. 
 
Дарик 
 
√ Над 220 000 е-винетки са продадени до момента 
Досега са продадени 221 300 електронни винетки на обща стойност 15 016 090 лева. От тях 135 008 са електронните винетки 
за леки автомобили и теглените от тях ремаркета, а 86 292 са винетките за камиони и тирове, обобщават от Агенция "Пътна 
инфраструктура" (АПИ). 
От 1 януари 2019 г. няма годишни винетки за тежкотоварни автомобили, заради предстоящото въвеждане на тол за 
изминато разстояние от 16 август 2019 г. Най-дългосрочната винетка за камионите в момента е месечната и цената й е от 
80 до 174 лв. в зависимост от вида на тежкотоварното моторно превозно средство. 
Пик на продажбите на електронни винетки за леки автомобили се очаква в края на януари, когато изтичат годишните 
стикери на повечето шофьори, напомнят от АПИ. 
Е-винетки могат да се купуват от интернет страниците bgtoll.bg и vinetki.bg, мобилното приложение BGTOLL, в областните 
пътни управления, от около 250 терминала за самотаксуване в цялата страна и на граничните контролно-пропускателни 
пунктове, на касите и на сайта на мобилния оператор А1, в пощенските клонове и в офисите на Easy Pay и в 
бензиностанциите ОМВ и "Лукойл”. За ползване на републиканската пътна мрежа е необходима винетка. 
Водачите с хартиени винетки трябва да са спокойни - стикерите им важат до изтичане на тяхната валидност, но трябва да 
останат залепени на предното стъкло на автомобила. 
 
√ Борисов и либийският премиер коментират "Бадр" и българските фирми в Либия  
Премиерът Бойко Борисов проведе телефонен разговор с либийския си колега Файез Сарадж. Двамата обсъдиха казуса 
със задържания в България кораб "Бадр". Премиерът на Либия благодари на Борисов и на българското правителство за 
тяхната навременна намеса и демонстрираното желание казусът да приключи с положителен за двете страни край. 
Пред Борисов, Сарадж подчертава, че благоприятният развой на събитията ще даде много силен знак за бъдещото 
сътрудничество между България и Либия. 
Премиерът Сарадж е категоричен, че положителното решаване на казуса с кораба ще даде допълнителен импулс на 
двустранните и икономическите отношения между двете държави. 
Премиерът на Либия прие поканата Борисов да посети България в най-скоро време. Двамата премиери се разбраха да 
бъдат гарант за развитието на икономическите отношения и български фирми отново да стъпят на либийския пазар. 
Припомняме, на 7 януари стана ясно, че Либия е решила да задържа всички кораби, акостирали на нейни пристанища, 
които плават под наш флаг. Това предупреждение бе в отговор на замяната на либийския флаг на танкера "Бадр" с 
панамски и предаването на управлението на кораба на украински екипаж. 
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Действието е извършено от частен съдебен изпълнител. То е продиктувано от спор между българска компания и държавата 
Либия, Панама също е въвлечена в спора. Действията са извършени и с помощта на Българската морска администрация и 
граничната полиция. 
Междувременно Панама алармира, че документите, свързващи кораба с панамската страна, са фалшиви. Това е причината 
Либия ни обвини в пиратство. Образувани са две досъдебни производства по случая. 
Едното досъдебно производство е на Окръжна прокуратура в Бургас срещу частния съдебен изпълнител Тотко Колев. Той 
бе обвинен, че е превишил правата си. Припомняме, съдебният изпълнител Колев разясни заедно със своя адвокат, че не 
той не се е качвал на кораба и по време на въвода не е бил в България. 
Има и друго, което засяга европейска заповед за разследване относно договор за морска ипотека. Разследва се дали 
договорът е фалшив. По информация на журналиста Георги Милков, историята започва от ноември 2017 г. 
Тогава танкерът е задържан на пристанище Бургас по искане на българска частна фирма, която твърди, че има стари 
вземания от Либия. 
 
Economic.bg 
 
√ Желязков: Няма причина да спираме концесията на „Летище София“ 
Еврокомисията ще провери договора едва след избора на концесионер и ще прецени дали има нерегламентирана 
държавна помощ 
Поисканото от БСП спиране на процедурата за концесиониране на „Летище София“ не е предвидено в Закона за 
концесиите и няма правно основание. Това заяви транспортният министър Росен Желязков по време на брифинг във 
връзка с искането на народни представители от БСП концесионната процедура да бъде спряна. Той уточни, че 
единственото което е предвидено, в периода от откриването на процедурата до определянето на концесионера е или 
прекратяването ѝ, или нейното удължаване. 
Желязков добави, че до момента процедурата е удължавана 3 пъти, като законовите основанията за това са две – 
отстраняване на несъответствия в документацията или необходимост от допълнителни разяснения. Към настоящия 
момент е предвидено да се приемат заявления от кандидатите до 5 февруари 2019 г. 
„Това, за което колегите от БСП настояват - Европейската комисия да провери концесионния договор за наличие на 
държавна помощ, е заложено в документацията, но на по-късен етап, когато има определен концесионер, който печели 
процедурата и преди влизане на договора в сила. Това се прави с цел комисията да се запознае с конкретните условия на 
офертите и избора на концесионер, така че ЕК да има основание да се произнесе по конкретни параметри, които са 
предложени по сделката, а не параметри по проект“, каза още министър Желязков. По думите му чак след като излезе 
нотификацията на ЕК, тогава може да бъде подписан договор с избрания концесионер. 
Относно твърдението за забраната да се развива друго летище в радиус от 100 км от „Летище София“, министърът обясни, 
че в процедурата е заложен ангажимент на държавата да не изгражда или предоставя на концесия друго държавно 
летище. Това не означава, че е заложено ограничение за изграждането на летища с частни инвестиции. Като пример 
министърът посочи, че в момента ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ разглежда проект на 
инвестиционен план за изграждане на частно летище в рамките на София и ако генералният план отговаря на изискванията 
на закона, тази инициатива ще бъде одобрена и ще стартира изграждането. 
По отношение на темата за отчуждаването на терени извън концесионната площ на летището, министър Росен Желязков 
обясни, че ако в периода на експлоатация се установи по голяма нужда от нови територии за летището, предвид 
изграждането на нови писти и съоръжения, е предвидено държавата да съдейства за отчуждаването на терени и 
приобщаването им към концесионната площ, но без да заплаща за тях. Той беше категоричен, че държавата няма да 
изгражда пътища, както се твърди, а ще съдейства при необходимост административно.  
Параметрите на концесията 
Размерът на първоначалното концесионно възнаграждение е 550 млн. лв. без ДДС. Годишната концесионна такса ще бъде 
равна на по-голямото от двете: или не по-малко от 15 млн. лв., или сумата, определена като най-малко 10% от всички 
приходи от обекта на концесия. Тези 15 млн. лв. и 10% са минимумът, тъй като кандидатите за концесията ще бъдат 
оценявани на базата на техните предложения. Очакваме годишното концесионно възнаграждение да е в още по-високи 
размери от заложените суми. 
Минималните инвестиции в обекта са в размер на 600 млн. евро за срока на концесията. Задължителна инвестиция е 
изграждането на нов Терминал 3 до 10-тата година от началото на договора, както и строителство на нова писта, ако 
проучването на трафика до петата година покаже необходимост от такава. 
Към момента съществуващата инфраструктура на летище София е надвишила своя проектен капацитет, поради което са 
необходимо да се направят значителни инвестиции, за да може летището да се справи с очаквания ръст. Държавата няма 
възможност да осигури тези средства и логичното решение е да се привлече частен оператор, който да инвестира в обекта 
и да заплаща годишно концесионно възнаграждение на държавата. Политически спекулативно е твърдението, че 
концесията се прави, за да се разграби дружеството, напротив, при нея държавата предоставя на частен партньор само 
правото да управлява летището. Цялата летищна инфраструктура, както и активите, остават публична собственост, 
включително всичко построено от концесионера. 
Концесионирането на големи транспортни инфраструктурни обекти е постоянен приоритет на политиката на 
правителството за развитието на транспортния сектор в България. Възлагането на държавните концесии в сектора не е 
било и не следва да бъде самоцел. МТИТС Ще продължи да осигуряваме ефективността на този процес и при въведените 
нови изисквания на националното и европейско законодателство, с оглед модернизиране, поддържане и развитие на 
ключовите обекти от транспортната инфраструктура. 
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БНР 
 
√ ЕБВР определи Марк Дейвис за нов регионален директор на банката за България и Румъния  
Марк Дейвис е назначен за нов регионален директор на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за 
Румъния и България и ще поеме новата си роля в Букурещ на 1-ви април 2019-а година. Решението беше взето по време 
на провежданата от Банката за международни разплащания на всеки два месеца среща на управителите на централни 
банки,  се посочва в пресъобщение на ЕБВР. 
Той ще замени на поста Матео Патроне, който от 1-ви април ще поеме поста на управляващ директор на ЕБВР за Източна 
Европа и Кавказкия регион. 
"За мен е чест да поема тази нова задача. Румъния и България играят все по-важна роля в Югоизточна Европа и за бизнеса 
на ЕБВР. Ще запазим инвестиционния импулс в двете страни. ЕБВР със своите екипи на място и нейните служители в 
Лондон ще работят за засилване на конкурентоспособността на тези икономики и тяхната регионална и международна 
интеграция”, посочи Марк Дейвис. 
Досега ЕБВР е инвестирала над 8,3 млрд. евро в Румъния и близо 3,9 млрд. евро в България, като само в рамките на 2018-
а година банката инвестира над 400 млн. евро в Румъния и над 185 млн. евро в България. 
Понастоящем Марк Дейвис е съветник на вицепрезидента на ЕБВР Ален Пилу и работи в офиса на банката в Лондон. Той 
се присъединява към Европейската банка за възстановяване и развитие през 2013 година като директор за Армения. Преди 
да се присъедини към ЕБВР, той е бил изпълнителен директор на американката банка Goldman Sachs в Москва (през 
периода 2010 -2012 година) и изпълнителен директор на друга голяма американска банка Morgan Stanley в Лондон (между 
2007 и 2010 година). Започва кариерата си в Световната банка във Вашингтон, където е бил старши икономист в страната, 
отговарящ за Молдова, Украйна и Казахстан между 1996 и 2006 година. 
Марк Дейвис има докторска степен по икономика от Tulane University, САЩ. 
 
√ БФБ с проект за по-малка административна тежест за пазарните участници 
Българската фондова борса започва проект за по-малка административна тежест за пазарните участници, съобщи 
председателят на борсата Васил Големански. Проектът се разработва с европейски средства, а името му е "Единна входна 
точка".  
"Смисълът на този проект е именно облекчаването на административната тежест върху участниците на пазара и 
облекчаването на достъпа до услугите от институциите на капиталовия пазар". 
Големански определи изминалата 2018-а като "годината на регулациите" и прогнозира, че настоящата ще бъде "пълна с 
предизвикателства". 
 
√ Редовната мисия на МВФ в България ще се проведе между 21 януари и 1 февруари  
Редовната мисия на Международния валутен фонд в България ще се проведе между 21 януари и 1 февруари. По традиция 
от Фонда оценяват състоянието на българската икономика и на финансовата система, след като проведат срещи с 
представители на Министерството на финансите, БНБ, бизнеса и неправителствения сектор. Това е първата мисия на 
Фонда, след като България получи зелена светлина за подготовка за влизане в обменно-валутния механизъм ERM II. 
 
√ Юнкер: Рискът от хаотично оттегляне на Великобритания нарасна 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер отбелязва, че рискът от хаотично оттегляне на Великобритания 
от ЕС е нараснал след вота в британския парламент. 
В изявление до медиите Юнкер изразява съжаление за вота и подчертава, че от страна на ЕС продължава процесът на 
ратификацията на споразумението по Брекзит.  
„Споразумението е честен компромис и най-добрата възможна сделка. То намалява щетите, които Брекзит би могъл да 
причини на гражданите и бизнеса в Европа. Това е единственият начин за организирано оттегляне на Обединеното 
кралство от Общността. Призовавам Великобритания да изясни намеренията си възможно най-бързо“, се казва в 
изявлението. 
Председателят на ЕС Доналд Туск попита в Туитър: „Ако една сделка не е възможна, а никой не иска споразумение без 
сделка, тогава кой най-сетне ще има куража да каже какво е единственото позитивно решение?“  
Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни определя вота в британския парламент като „лоша новина“. 
„Първата ни мисъл е за 3-те милиона и 600 хиляди европейски граждани във Великобритания и британски в ЕС. Те се 
нуждаят от сигурност за бъдещето си. Ние ще се борим за тях“, пише Таяни в Туитър. 
„Британският парламент каза какво не иска. Сега е време да чуем какво искат британските депутати. Междувременно, 
правата на гражданите трябва да бъдат запазени“, пише от своя страна лидерът на групата на Алианса на либералите и 
демократите в Европейския парламент Ги Верховстадт. Евродепутатът от партията на Зелените Ска Келер подчертава, че 
втори референдум би бил възможност за намиране на решение. „Ако британският народ реши, че иска да остане, ЕС трябва 
много ясно да покаже, че нашите ръце и сърца са отворени“, казва тя. 
 
√ ЕП обмисля спиране на средства за членки, които не водят ефективна борба с корупцията 
Европейският парламент ще обсъжда днес дали да бъдат спирани евросредства на държави членки, които нарушават 
върховенството на закона и не водят ефективна борба с корупцията.  
Предложението е заложено в доклад за създаване на програма „Права и ценности“ в подкрепа на демокрацията, 
правовата държава и основните права.  
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В случай че Европейската комисия установи, че съществува „широко разпространено незачитане на принципите на 
правовата държава“, което пречи на управлението на средства от Евросъюза, тя може да препоръча мерки, вариращи от 
намаляване на авансовото финансиране до прекъсване на плащания от евробюджета за страна членка.  
Евродепутатите предлагат предпазни мерки, за да гарантират, че правителствата ще трябва да извършват плащания към 
граждански организации дори ако финансирането от Евросъюза бъде спряно.  
Документът ще бъде подложен на гласуване в Европарламента в четвъртък. 
 
БНТ 
 
√ Бъдещият инвеститор на АЕЦ „Белене“ ще може да продължи лицензионната процедура 
Лицензионната процедура по проекта АЕЦ „Белене“ може да продължи от етапа, в който е прекратена през 2012 г. Това 
съобщи председателят на Агенцията за ядрено регулиране Лъчезар Костов. 
До спирането на проекта АЕЦ „Белене“ през 2012 г. са издадени разрешение за избор на площадка и заповед за 
одобряването ѝ. Частично е готово и разрешението за проектиране на атомната централа. 
Лъчезар Костов - председател на Агенцията за ядрено регулиране: При евентуално възобновяване на проекта - процесът 
на лицензиране би трябвало да продължи именно от тази фаза на одобряване на техническия проект. Последващи 
лицензионни актове могат да бъдат издадени както на досегашния титуляр, така и на евентуален негов правоприемник. 
В хода на лицензиране трябва да се извърши и нова оценка на проекта, заради промените в изискванията за безопасност 
на ядрените централи. 
Лъчезар Костов - председател на Агенцията за ядрено регулиране: Да докаже,че проектът съответства на най-новите 
документи. 
България трябва да изпрати и нотификация до Европейската комисия за инвестиционно намерение в ядрената област. 
 
√ Брекзит без сделка? Реакции на български евродепутати в Страсбург 
Британският премиер Тереза Мей претърпя съкрушителна загуба в Камарата на общините при гласуването на нейната 
сделка за Брекзит. Тя беше отхвърлена от парламента, а кабинетът се сдоби и с искане на вот на недоверие. Дебатът по 
него започва днес, а до понеделник премиерът ще трябва да представи пред депутатите новия си план за действие. Какви 
са реакциите в Европейския съюз? - ще разберем от специалния ни пратеник в Страсбург Милена Кирова. 
Ще напусне ли Великобритания ЕС на 29 март е най-задаваният въпрос от снощи и по-скоро как ще го напусне, ако се стигне 
до тази раздяла. Главният преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние каза, че от този момент Великобритания трябва да 
каже какви ще бъдат следващите ѝ стъпки. Чертаят се и различни сценарии. 
Какво означава напускане на ЕС без споразумение? Коментар пред БНТ от българските евродепутати - Емил Радев от ЕНП 
и Момчил Неков от ПЕС. 
Емил Радев, евродепутат от ЕНП: Това означава много тежки последствия, както за икономиката, така и във всички 
сфери, защото това означава Великобритания да излезе без споразумение от над 200 сключени споразумения. Освен 
икономическите последствия, това значи, че се прекратяват и отношенията като организации като Европол, Евроджъст, в 
областта на сигурността, съдебното сътрудничество, въздухоплаване, транспорт и т.н. Основните последствия главно ще 
са за Великобритания, но и ЕС се готви за този лош сценарий с аварийни планове, вземат се нужните мерки, защото това е 
един от възможните сценарии.След това, което стана снощи, след тази огромна загуба на британското правителство, 
показва, че сигурността във Великобритания е доста голяма. Ще видим как ще премине днес и вотът на недоверие, който 
е в 19.00 часа британско време. Оттук нататък всички лостове са във Великобритания. Съдът на ЕС ясно каза, че едностранно 
Великобритания може да удължи срока, да не е 29 март. Ще останем и ще видим какви стъпки ще предприеме британското 
правителство. 
Момчил Неков, евродепутат от ПЕС: Има много варианти, единственото нещо е, което е сигурно, че няма нищо сигурно. 
Най-добрият вариант беше да има организиран изход на Великобритания от ЕС, сега топката е в полето на Великобритания. 
Тереза Мей трябва да предложи план Б. Този план има няколко варианта. Или да се пробва да се предоговори с ЕС или да 
има отново прегласуване, а защо не да има и втори референдум. 2016 г, когато беше направен референдума, първо, че 
нямаше достатъчно информираност, а второто е, че са минали три години. През тези години тези, които са били 15-
годишни, вече са 18-годишни и те ще носят последствията от Брекзит. Тогава беше забранено да се гласува за европейски 
граждани, които живеят и плащат данъци във Великобритания, които ще носят реално тези последствия. Защо не и това 
да е един последващ вариант, да има втори референдум, но този път да гласуват и европейски граждани, които живеят 
във Великобритания. 
 
√ Путин: ЕС да гарантира, че няма да възпрепятства страните от "Турски поток" 
Европейският съюз трябва да предостави на членовете си гаранции, че Брюксел няма да възпрепятства доставката на руски 
газ за Европа през Турския поток. Това заяви руският президент Владимир Путин в интервю за сръбския вестник "Политика" 
в навечерието на посещението си в Белград. 
"Газпром" работи по различни варианти за продължаване на сухопътната транзитна линия на газопровода (Турски поток) 
в европейска посока, като един от тях предвижда транспортиране на гориво по маршрута България - Сърбия - Унгария с 
достъп до газоразпределителния център в Баумгартен, Австрия. В този случай Сърбия не само ще използва руски газ, но и 
ще осигури транзита му", каза Путин. 
"Разбира се, това ще донесе осезаеми ползи за сръбската икономика, ще създаде нови работни места, ще подсигури и 
енергийната безопасност на вашата страна и цяла Централна и Югоизточна Европа "- допълни още руският президент. 
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"С окончателното одобрение на маршрута за доставка на руски газ позицията на Европейската комисия ще бъде взета 
предвид, разбира се," каза Путин. "Ние вярваме, че държавите-членки на ЕС, заинтересовани от руския газ, трябва да 
получат гаранции от Европейския съюз, че плановете за продължаване на турския поток няма да бъдат възпрепятствани 
от произволно политическо решение на Брюксел", заяви руският лидер. 
 
В. Банкерь 
 
√ Да отпадне забраната за огласяване на социологически данни в изборния ден 
Депутати от ГЕРБ внесоха предложение да отпадне забраната за публикуване на социологически данни в реално време в 
печатните, електронните и информационните медии в изборния ден.  
В мотивите на вносителите за промяна в Изборния кодекс се подчертава, че промяната се внася заради наложилата се 
практика в различни социални мрежи през целия изборен ден да се публикуват данни, което пораждало 
неравнопоставеност между тях. 
Днес е последният срок за внасяне на промени в Изборния кодекс между първо и второ четене. 
Предложения за изменения са внесли още от БСП, които настояват изчистване на т.нар. „мъртви души“ в публичен регистър 
на избирателите, а от „Воля“ имат предложение за видеонаблюдение при преброяване на бюлетините в края на изборния 
ден. 
 
Publics.bg 
 
√ МЕ публикува проект на интегриран национален план за енергетиката и климата 
Министерството на енергетиката публикува проекта на интегриран национален план за енергетиката и климата. 
Документът е разработен в изпълнение на изискванията на Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на 
Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата. 
Интегрираните национални планове за енергетиката и климата на държавите-членки са в основата на системата за 
управление на Енергийния съюз и се основават на петте му измерения – декарбонизация, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност. 
Съгласно изискванията на Регламента всяка държава-членка трябва да представи в Европейската комисия проект на 
Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата. Европейската комисия ще извърши оценка на проекта 
и ще издаде препоръки за изготвянето на крайния вариант на плана до 30.06.2019 г. 
 
Faktor.bg 
 
√ НАП: Хората масово декларират доходите си на хартия 
Едва 30 % подават декларации с ПИК или електронен подпис.  
Говорителят на НАП Росен Бъчваров, сподели, че за първите пет дни на данъчната кампания вече са подадени над 1500 
декларации от физически лица пред Bulgaria ON AIR. 
Той уточни, че хората масово декларират доходите си на хартия, а едва 30 % подават декларации с ПИК или електронен 
подпис. Бъчваров напомни, че всеки, който иска да получи данъчно облекчение върху дължимия данък, трябва да подаде 
декларация и плати налога до края на месеца. 
До края на март всички търговци, регистрирани по ДДС, трябва да подменят или софтуера, или касовите си апарати така, 
че касовите им бележки да са с QR код. За останалите фирми изискването е до лятото. 
Ефтим Ефтимов и Мария Желязова разказаха за кампанията "1 % промяна". За три години тя вече има 150 регулярни 
дарители. През декември миналата година с 25 000  лева са подпомогнати домове за възрастни хора. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Вот и резултати. Резултати в изборния ден - ще повлияе ли на вота новото законодателно предложение 
- Мисия "лекар" и рецепта за здравеопазване - гостува проф. Асен Балтов 
- Опашки за винетки. В Пловдив: хора с увреждания чакат на дълги опашки за винетки 
- Сценарии за "Брекзит" - какво следва за британците и Европа? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Нов изтребител - ще дадат ли депутатите „зелена светлина" на правителството да преговаря за F16? -

Валентин Радев, Славчо Велков и Борис Вангелов 
- Какви хонорари взеха организаторите на откриването на „Пловдив- европейска столица на културата" 
- Протест и Сурва - кой изпрати ромски деца да суровакат министър Красимир Каракачанов? 
- Решаващ вот за Брекзит - на живо от Страсбург, коментар на живо Ивайло Калфин 
- На живо - щети от ураганния вятър в Сопот. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Добра сделка или политическа принуда? Откъде ще дойдат милиардите за купуването на американските 

изтребители? 
- След ледената виелица, изпочупила прозорците на гимназия, ще влязат ли в клас учениците в Сопот? 
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- И още - ще затихне ли виелицата? Прогнозата на синоптиците. 
- Напрежението между роми и патриоти продължава! Как ще бъде потушено? Разговор с Искрен Веселинов 

от ВМРО. 
- Как се привлича главен архитект със заплата от 560 лв? И възможно ли е такъв месечен доход да спре 

подкупите в администрацията? 
- Развод по британски. Хаос и несигурност в Лондон след гласуването за Брекзит. На живо предава 

специалният ни пратеник Тоня Димитрова. 
- Кучета мизерстват в общински приют. Има ли злоупотреба с даренията за тях? 
- Българи откриха ледена риба с прозрачна кръв на Антарктида. Разказва проф. Христо Пимпирев. 
- Д2 ни водят на Марс с нов клип и концерт. 

 
√ Събития в страната на 16 януари  
София. 

- От 09.00 часа ще започне заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще започне правителственото заседание в Министерския съвет. 
- От 11.00 часа в Дома на Европа ръководителят на Представителството на Европейската комисия в 

България Огнян Златев ще открие дискусия по повод началото на първото председателство на Румъния на 
Съвета на ЕС. В рамките на събитието ще бъдат представени приоритетите на Румънското 
председателство на Съвета на ЕС от посланика на Румъния в България Н. Пр. г-н Йон Гъля. Опитът и 
постигнатите резултати от България ще обобщи Лиляна Павлова, министър за Българското 
председателство на Съвета на ЕС (2017-2018). 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Проблемите на 
автобусния бранш - протести или решения?". Участие в нея ще вземат представители на Националното 
сдружение на автобусните превозвачи в България, Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта, 
Национален съюз на превозвачите, Корпорация на автомобилните превозвачи, Българска федерация 
пътнически транспорт и Национално сдружение на автобусните превозвачи. 

- От 11.00 часа в зала „Рила" в Sofia Hotel Balkan ще се състои пресконференция по повод сватбеното 
изложение Balkanica Wedding & Honeymoon Expo 2019. 

- От 11.00 часа в клуб „Журналист" на СБЖ ще се състои среща с посланичката на Куба Н. Пр. Каридад Ямира 
Куето Милиан под надслов „Куба - 60 години след революцията". 

- От 12.00 часа в зала 6 на НДК (вход А6) ще се състои пресконференция по повод придобиването на SG 
Експресбанк от страна на дъщерното й дружество в България Банка ДСК. 

- От 12.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери готовността за пускане на нови автобуси 
в столичния градски транспорт. Събитието ще се проведе в гаража на Столичния автотранспорт в  

- От 12.00 часа в Националния пресклуб БТА ще се проведе пресконференция на Граждански инициативен 
комитет „За чиста природа" във връзка със замърсяването на природата в кюстендилския район от мините 
в Босилеград, ВЕЦ „Пчелина", както и предстоящото проучване на полезни изкопаеми в площ „Злогош" 
върху водите на р. Драговищица, Треклянска река и на р. Струма, която замърсена ще влезе в Гърция. 

- От 13.30 часа ще се проведе седмичното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 
*** 
Асеновград. 

- От 10.30 часа в зала 601 в сградата на Община Асеновград ще се състои обществено обсъждане на 
бюджета на Общината за 2019 г. 

*** 
Благоевград. 

- От 17.00 часа в зала № 5 на Община Благоевград на пл. „Георги Измирлиев" 1 ще се проведе 
информационна кампания за санирането на многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж" 
2014-2020 г. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 доц. Калин Калевски, председател на комисията 
за противодействие на корупцията към ОбС ще има приемен ден за граждани. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в открита 
процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по предварителна 
обработка (шредитиране) и оползотворяване на отпадъци". 

*** 
Горна Оряховица./с. Върбица. 

- От 10.00 часа в НЧ „Градина-Върбица 1894" ще бъдат отбелязани 171 години от рождението на Христо 
Ботев - рецитал. 

*** 
Добрич. 
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- От 11.00 часа в Малката заседателна зала на Община град Добрич общинските съветници от 
политическите партии БСП, АТАКА, ДПС, АБВ и Реформаторски блок ще дадат пресконференция по повод 
решението на Общинския съвет от проведената на 15 януари, извънредна сесия с една единствена точка 
от дневния ред - намиране на решение за довършването на жилищен блок „Добрич". Предложението на 
Общината за поемане на дългосрочен дълг не бе прието, като не достигна един глас на общински съветник 
за това. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа пред паметника на Капитан Бураго в Дондуковата градина ще бъдат отбелязани 141 години 
от Освобождението на града от османско робство. 

*** 
Силистра. 

- От 09.00 часа ще се проведе редовният месечен брифинг на ръководството на ОДМВР-Силистра. 
*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа, в зала 105 на Община Сливен, ще се състои брифинг на общинското ръководство. 
***  
Шумен. 

- От 18.30 часа в кв. „Макак" се организира общоквартално събрание по казуса с винетките. 
 
Manager.bg 
 
√ 6,2% е била безработицата в България през 2018 г. Над 80% от свободните работни места са в частния сектор 
През 2018 г. средномесечният брой на безработните е бил 202 995 – с 33 757 по-малко в сравнение с 2017 г. Така 
средногодишната безработица през 2018 г. се установява на равнище от 6,2%, като спрямо предходната година 
коефициентът се е понижил с един процентен пункт, показват актуални данни на Агенцията по заетостта.   
Най-съществено е снижението в броя на продължително безработните. За година те са намалели с 19 247 лица или с 26%. 
Средномесечният им брой на годишна база за 2018 г. е 65 074 лица, което е 32,1% от средногодишния брой безработни 
през годината. Така средната продължителност на регистрацията в бюрата по труда намалява от 5,8 месеца през декември 
2017 г. на 4,8 месеца през декември 2018 г. 
В резултат на интензивната работа на екипите на Агенцията по заетостта по прилагане на активната политика през 
годината, повече хора с увреждания са потърсили посредническите услуги на бюрата по труда за достъп до трудовия пазар. 
На годишна база броят на регистрираните хора с увреждания е нараснал с 12,3% от 12 878 лица в края на 2017 г. на 14 460 
в края на 2018 г. В същото време преходите в заетост при тази група са се увеличили с 2,2 пр.п. от 5,7% през 2017 на 7,9% 
през 2018 г. 
През декември 2018 г. броят на регистрираните безработни е 201 466. Равнището на безработица е 6,1% - с 1 процентен 
пункт по-ниско в сравнение със същия месец на 2017 г. Спрямо ноември броят на безработните се е повишил с малко над 
3 500 души. Лекият ръст е сезонно обусловен от понижената икономическа активност на бизнеса в края на годината. 
Новорегистрираните лица през декември са 25 562, като от тях 1 036 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито 
учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 69 239 лица чрез 
организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование на кариерните центрове, 
както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др. 
Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери. Като търсещи 
работа през месеца са били регистрирани 372 души от тези групи. 
През декември общо 15 322 лица са постъпили на работа, като 79,5% от тях са устроени в реалната икономика. 
В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, в субсидирана заетост са 
включени 3 139 лица: 3 069 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 43 – по програми и 27 
по мерки за обучение и заетост. 
От началото на годината общо 16 119 безработни са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови 
компетентности, а завършилите успешно са 14 489. 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 526, като 80,4% от тях са в частния сектор. Най-
голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (31%), търговията, ремонта на автомобили 
и мотоциклети (15,2%), хотелиерството и ресторантьорството (7,8%), административните и спомагателните дейности 
(7,7%), строителството (5,6%) и др. 
Най-търсените групи професии през месеца са: оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници 
в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; работници по събиране на отпадъци и сродни 
на тях;  стопански и административни техници и приложни специалисти; персонал, зает в сферата на персоналните услуги 
(бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производството на храни, облекло, 
дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на МПС и подвижни 
съоръжения и др. 
 
√ Еврото се разменя за 1,14 долара в ранната търговия 
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,14 долара.  В междубанкова търговия днес единната европейска валута се 
разменяше за 1,1410 долара. 
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Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1424 долара за едно евро. 
 
√ Фейсбук ще инвестира 300 млн. долара в проекти, свързани с журналистиката  
Фейсбук обяви мащабна инициатива за инвестиране в медии днес. Компанията заяви, че ще инвестира 300 милиона 
долара в проекти, свързани с журналистиката следващите три години, предаде Франс прес. 
Една от целите на компанията е да стимулира местните медии, които страдат от цифровата революция. 
"Ще продължим борбата срещу фалшивите новини, дезинформацията и нискокачествената информация, но освен това 
имаме възможността и отговорността да помагаме на местните медии да се разрастват и да успяват", написа в публикация 
във Фейсбук Кембъл Браун, вицепрезидент на Фейсбук за сътрудничество с медиите, предаде БТА. 
Още през януари 2017 година Фейсбук стартира собствен проект за журналистиката, чиято основна цел е да засили 
връзките на компанията с медийната индустрия. 
Тогава ставаше дума най-вече за предложения на Фейсбук към медиите как да увеличат доходите си от своето присъствие 
в социалната мрежа и как да бъдат разработени механизми на сътрудничество между Фейсбук и медиите. 
Инвестираната сума по тази инициатива не беше съобщена. 
Фейсбук (който разполага с 2,2 милиарда активни потребители) реши да отиде още по-далеч и да вземе участие в още 
много медийни проекти, част от които тепърва ще бъдат разработвани. 
Освен това компанията ще създаде съвместно с центъра "Пулицър" специален фонд от пет милиона долара, който ще бъде 
предназначен да подкрепя финансово журналистически проекти на местни медии. 
 
√ "Ню Йорк таймс": Тръмп обмислял изтегляне на САЩ от НАТО  
През миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп няколко пъти е казвал, че иска да изтегли страната от НАТО. В 
дните около бурната среща на Северноатлантическия договор миналата година Тръмп е изразил пред високопоставени 
американски представители в областта на сигурността мнението си, че военният съюз е безсмислен и обременяващ за 
страната, пише вестник "Ню Йорк таймс", цитиран от БТА. 
Възможно е президентът на САЩ да се върне отново към тези планове, защото военните разходи на съюзническите 
държави все още не достигат определените от него цели, опасяват се действащи и бивши американски представители, 
които подкрепят алианса. 
През 2018 г. екипът по национална сигурност на Тръмп, включващ съветника по националната сигурност Джон Болтън и 
тогавашния министър на отбраната Джим Матис, е успял да запази стратегията на САЩ непроменена, без да се споменава 
възможността за излизане от блока - което би намалило рязко влиянието на Вашингтон в Европа и би насърчило руската 
политика в продължение на десетилетия, отбелязва в. "Ню Йорк таймс". Сега обаче американските експерти по 
националната сигурност се притесняват от завръщане към темата. Притеснения предизвикват и опитите на Тръмп да запази 
в тайна дори от собствените си помощници какво е било обсъждано на срещите му с Путин, както и разследването на ФБР 
за връзките между администрацията и Русия. 
Всякакви евентуални действия за изтегляне от създадения през 1949 г. съюз биха били едни от най-разрушителните за 
интересите на САЩ решения, които може да вземе който и да е американски президент, подчертава Мишел Флорной, 
която беше заместник-военен министър при управлението на президента Барак Обама. Подобни действия биха 
унищожили резултатите от над 70 години упорита работа на много президенти на САЩ, както от Републиканската, така и 
от Демократическата партия, които са работили за изграждането на вероятно най-могъщия и влиятелен съюз в световната 
история, предупреждава тя. 
"Това би било и най-големият успех, на който може да се надява руският президент Владимир Путин", добавя Флорной. 
"Дори обсъждането на идеята за излизане от НАТО, да не говорим, ако наистина го направим, би било подаръкът на века 
за Путин", съгласен е пенсионираният адмирал от американския военноморски флот и бивш върховен главнокомандващ 
на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Джеймс Ставридис. 
Неприязънта на Тръмп към съюзите и поемането на ангажименти към международни организации не е тайна за никого. 
Президентът на САЩ изтегли страната от Парижкото споразумение за климата и публично е поставял под въпрос военните 
съюзи с Япония и Южна Корея. Той обяви и изтеглянето на американските войски от Сирия, без да се консултира със 
съюзниците си от коалицията за борба с Ислямска държава, припомня в. "Ню Йорк таймс". 
 
√ Човешкият капитал в центъра на вниманието на тазгодишното издание на Гайдарския форум 
Почти 17 000 души са заявили участие в годишния Гайдарски форум, който се откри na 15-ти в руската столица и ще 
продължи до 17 януари в руската столица. Това съобщи на пресконференция в ТАСС директорът на Асоциацията на 
иновационните региони на Русия Иван Федотов. 
Имаме безпрецедентен брой регистрации за нашия форум. През 2017 година броят на участниците не превишаваше 12 
000 души. На форума тази година, който ще бъде отразяван от 1158 журналисти, ще присъстват 876 чужденци, от които 
170 лектори, уточни Федотов. 
Той подчерта, че най-голямо внимание в програмата тази година ще се отдели на темата за здравеопазването. "Много 
дискусии ще бъдат посветени на развитието на човешкия капитал - това е особеност на Гайдарския форум, тъй като 
човешкият капитал е основен крайъгълен камък на развитието на страните. Ето защо ние говорим най-вече за образование, 
здравеопазване, това, което е необходимо да направи държавата, не само Русия, но и държавите по света, за да могат 
хората да живеят по-добре", поясни директорът на асоциацията на иновационните региони на Русия.  
Федотов отбеляза, че ще бъде отделено специално внимание на въпросите на подготовката на държавните служители и 
създаването на цифрова икономика. 
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Гайдарският форум е годишна международна научно-практическа конференция в областта на икономиката и едно от най-
големите мероприятия от този род в Русия. 
Форумът се провежда в Москва от 2010 година и носи името на идеолога на руските реформи от 90-те години на миналия 
век Егор Гайдар (1956-2009 година), който е бил финансов министър на Руската федерация и и.д. премиер на страната, 
припомня БТА. 
Целта на форума е да привлече водещи световни учени и специалисти, които заедно да обсъждат политически проблеми, 
стратегически предложения за развитието на икономиката в Русия и другите страни.  
Медиите наричат Гайдарския форум, както и Петербургския международен икономически форум "Руските Давос". 
Организатори на форума са Руската академия за народно стопанство и държавна служба към президента на Русия, 
института за икономическа политика "Егор Гайдар", а също и асоциацията на иновационните региони на Русия. 
Организационният комитет се оглавява от първия вицепремиер на Русия Антон Силуанов. 
 
Profit.bg 
 
√ Акциите в Азия поевтиняват след поражението на Тереза Мей 
Азиатските акции си поеха глътка въздух днес, след като скочиха в предходния ден вследствие на надеждите за нови 
стимули за икономиката в Китай. 
Днес инвеститорите преоценяват опциите около брекзит, след като британският парламент отхвърли сделката на 
премиера Тереза Мей за излизане на Великобритания от ЕС. 
Смазващата загуба на Мей вчера предизвика политически катаклизми, които могат да доведат до хаотично излизане на 
страната от ЕС на 29 март и дори до обръщане на решението от 2016 г. за напускането на съюза. 
Кратскосрочният фокус на инвеститорите в момента е върху вота на недовере към правителството на Мей, насрочен за по-
късно днес. 
Паундът за последно се разменяше срещу 1.2841 долара, поевтинявайки с 0.1%. Паундът скочи с повече от цент от дъната 
за деня спрямо долара, след като загубата на Мей бе приета като необходимост Великобритания да потърси различни 
опции. 
Поражението на Мей постави под натиск фокусираните върху Великобритания борсово търгувано фондове. Търгуваният в 
Токио FTSE 100 ETF губи около 1% днес. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI отчита леко понижение, след като скочи във вторник, след появилите се 
индикации за допълнителни мерки от страна на китайското правителство за стабилизиране на икономиката. 
Австралийският основен индекс нарасна с 0.2%, докато японският Nikkei изгуби 0.7%. 
Китайският индекс на сините чипове CSI300 отчита спад от 0.1% днес. Въпреки малката загуба, индексът успя да задържи 
по-голяма част от спечеленото в предходната сесия, когато нарасна с близо 2%. 
Китайската централна банка вчера извърши най-голямата нетна кешова инжекция в историята си посредством обратни 
репо сделки на стойност 51.6 млрд. долара. Това бе поредният признак за засилващите се опасения около рисковете за 
забавящата се икономика. 
Във вчерашната сесия на Уолстрийт S&P 500 нарасна с 1.1%, след като акциите на технологичните компании и интернет 
компаниите поскъпнаха вследствие на плановете на Netflix Inc да вдигне таксите за абонатите си в САЩ. 
Индексът на комуникационните услуги в S&P 500, който включва Netflix и Alphabet Inc, скочи с 1.7%, докато технологичният 
сектор добави 1.5%. 
Индикациите за стимули в Китай и изказване на ръководител във Федералния резерв на САЩ също подпомогнаха щатския 
пазар. 
Естър Джордж, президент на подразделението на Фед в Казас сити, заяви, че трябва да се подходи с търпение и 
предпазливост към вдигането на лихвите, за да се избегне „задушаване“ на икономиката. 
Пазарните нагласи не бяха подпомогнати и от изказване на търговския представител на САЩ Робърт Лайтизър, който каза, 
че не е видял никакъв прогрес по структурните въпроси по време на преговорите с Китай през миналата седмица. 
След изказването на Лайтизър доларът поевтинява с 0.2%, до 108.50 спрямо йената. 
На валутните пазари еврото изгуби 0.1%, до 1.1405 долара, продължавайки поевтинявато си спрямо щатската валута в пета 
поредна сесия. 
Еврото губи близо 1.5% от 12-седмичния връх, достигнат на 10 януари. 
Щатските държавни облигации се стабилизираха след хаотичата сесия вчера. Лихвата по 10-годишните книжа за последно 
бе на ниво от 2.711%, отчитайки леко понижение от нивото си на затваряне от 2.718% от вчера. 
При суровините цените на петрола се повишиха с около 3% вчера, подкрепени от обещанието на Китай за допълнителни 
стимули. Опасенията около забавящото се търсене в Китай са един от ключовите фактори за поевтиняването на петрола 
напоследък. 
Фючърсите на петрола от сорта брент за последно губеха 7 цента, или 0.1%, до 60.57 долара за барел. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняват с 12 цента, или 0.2%, до 51.99 долара за барел. 
Спот цената на златото се понижава с 0.1%, до 1 288.40 долара за трйунция, задържайки се недалеч от седеммесечния си 
връх от 1 298.60 долара, достигнат на 4 януари. 
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√ Светът плува в дълг три пъти по-голям от икономиката! 
Може да е клише, но е вярно, че светът "плува в дългове". В тримесечната си актуализация Институтът по международни 
финанси заяви във вторник, че световният дълг се движи близо до рекордните 244 трилиона долара. Това е три пъти повече 
от размера на глобалната икономика. 
Тези цифри обаче, не попречиха на една от най-задлъжнелите и политически нестабилни държави в света да продаде дълг 
под формата на над 11 милиарда долара в облигации, без никакъв проблем. 
Като доказателство, Италия е пласирала 10 милиарда евро, при лихва с 18 базисни пункта над базовите лихвени проценти, 
което бе под предварителните очаквания за 22 базисни пункта над бенчмарк лихвата.  
Говорител на италианската агенция за дълг потвърди, че инвеститорите са подали поръчки за 35.5 милиарда евро от дълга. 
Това, въпреки факта, че държавата се отличава със съотношение дълга/БВП от над 130 процента. Това е най-високото ниво 
на задлъжнялост в еврозоната, след Гърция. 
Изводът е следният - светът е залят с прекомерно голям дълг, но също така и с излишна ликвидност, следствие на дългите 
години на политика на стимули и рекордно ниски лихви от страна на централните банки.  
Съвместните балансови активи на Федералния резерв, Европейската централна банка, Банката на Япония и Английската 
централна банка, нарастват постоянно - от по-малко от 20% от БВП-то на страните им, до 37.2% през февруари на миналата 
година. Този процент се понижи минимално до 36.6%, въпреки усилията от страна на Фед да свие активите си през 
последната година, съобщиха от Bloomberg. 
Икономистите не очакват да станем свидетели на съществено понижение на световната задлъжнялост през тази година, 
особено в среда на признаци за забавяне на световния икономически ръст. Усилията на САЩ да намалят баланса си и да 
повишават нивата на лихвите, са по-скоро изолирано събитие, което не се следва от централните банки по света. 
Рекордната задлъжнялост и несигурност създава благоприятна среда за активите с фиксиран доход. Например, Morgan 
Stanley във вторник стана най-новата голяма инвестиционна банка, която съкрати прогнозата си за доходността на 
щатските облигации. Сега от там очакват 10-годишните облигации да приключат годината при нива от 2.45%, в сравнение 
с предходните си очакваният за доходност от 2.75%. В момента облигациите се търгуват при доходност от 2.72%. 
Не всички дългове се третират еднакво обаче. Въпреки че индексът на Bloomberg Barclays Global High Yield имаше силен 
старт на годината, изтривайки повече от половината от загубата от 4.06% през изминалата година, инвеститорите не 
изглеждат сигурни за по-нататъшни печалби.  
Последното месечно проучване на инвеститорите, публикувано във вторник от Bank of America Merrill Lynch, показа, че 
корпоративната задлъжнялост е основната грижа за мениджърите на фондове за първи път от 2009 г. насам.  
Няма съмнение, че кредитоспособността е намаляла. Докладът за дълга на IIF показа, че глобалният дълг на нефинансовите 
корпорации се е увеличил до над 72 трлн. долара миналата година, което го прави близо до рекордните 92% от БВП. 
Половината от инвеститорите в проучването на Bank of America Merrill Lynch твърдят, че предпочитат компаниите да 
използват парите си, за да подобрят балансите си, а едва 13% подкрепят връщането на пари в брой на акционерите. 
Независимо от това, кредитните пазари се радваха на силно представяне във вторник, като спредовете на доходността 
намаляват както за инвестиционните, така и за рисковите облигации в световен мащаб. 
 


