Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ АИКБ ОБСЪДИ ПРИОРИТЕТИ СИ ЗА 2019 Г. С КООРДИНАТОРИТЕ СИ ЗА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди ключовите си приоритети с над 30 от координаторите си
за Южна България. Сред тях са подобряване на бизнес климата, ускорено решаване на проблема с недостига на човешките
ресурси, план-приема в професионалното и висшето образование, възможностите за подкрепа на Регионалните
иновационни центрове, цялостна реформа в енергетиката.

По време на срещата регионалните координатори на най-представителната работодателска организация имаха
възможност да дискутират възможностите за взаимодействие между бизнеса и Министерство на образованието и науката,
Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта. Специални гости на
събитието бяха заместник-министърът на образованието Таня Михайлова, директори на дирекции, главни и държавни
експерти от изброените министерства.
„През изминалата година АИКБ бе сред основните двигатели на редица мерки, които целят съществено да подобрят
икономическата среда в страната ни. Визирам и реформите в професионалното и висше образование и мерките, които
стартирахме за преодоляване на недостига на човешки ресурси и още много други инициативи, по които ще
продължаваме да работим до тяхното реализиране“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев.
За подобряването на бизнес климата работодателската организация ще продължи да работи за ускорено изграждане на
електронното управление, ограничаване на държавната намеса в икономиката, по-добрата работа на регулаторите и
намаляване на административната тежест за бизнеса.
Според АИКБ България трябва да предприеме всички
необходими мерки за присъединяване към ERMII,
Шенген и ОИСР.
По време на срещата бяха представени възможностите за
подкрепа на Регионални иновационни центрове. Чрез
възможностите за изграждане и развитие на съвременна
научноизследователска и иновационна инфраструктура
ще се способства ускорено икономическо и социално
развитие на българските региони. Целта е да бъдат
създадени сдружения от минимум три предприятия и
поне една научна организация, като по този начин да се
създаде нужната синергия между бизнеса и науката.
Особено сериозно внимание беше обърнато на механизма за план-прием в професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка, както и на предложенията за промени в Закона за висшето образование. Според Асоциацията
са необходими съвместни действия между всички заинтересовани страни за повишаване на привлекателността на
ключови за икономиката специалности, по които се очаква сериозен недостиг на квалифицирани кадри в следващите
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години. Сред предложенията са увеличаване на ролята на бизнеса при определяне на част от изучаваното съдържание,
възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците от съответните специалности. На студентите
от тези ключови специалности, които учат „държавна поръчка“, да бъдат отпускани стипендии за финансиране на
образованието им и за месечна издръжка, но при условия, че за определен период от време работят в България или за
българска компания.
Като един от най-значимите си приоритети АИКБ посочи реформата в енергетиката. Асоциацията заяви готовност да окаже
пълна подкрепа с експерти при създаването на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара,
както и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. Освен това АИКБ ще настоява за
прекратяване на държавната помощ за „американските централи“, отговорно пазарно поведение на компаниите от
Българския енергиен холдинг и засилване на контрола от КЕВР срещу пазарните злоупотреби на Българска независима
енергийна борса.
За повече информация вижте пълния текст на презентацията „АИКБ: ОТГОВОРНИЯТ БИЗНЕС – ЗА БИЗНЕС ПО
ПРАВИЛАТА“.
Аctualno.com
√ От АИКБ се опасяват от недостиг на ключови за икономиката специалности
Ключовите си приоритети за 2019-та година обсъди на среща с над 30 от координаторите си Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) в Стара Загора.
„По време на срещата бяха представени възможностите за подкрепа на Регионални иновационни центрове. Чрез
възможностите за изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура ще се
способства ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. Целта е да бъдат създадени сдружения
от минимум три предприятия и поне една научна организация, като по този начин да се създаде нужната синергия между
бизнеса и науката“, съобщават от АИКБ.
Особено сериозно внимание беше обърнато на механизма за план-прием в професионални гимназии и паралелки за
професионална подготовка, както и на предложенията за промени в Закона за висшето образование.
Според Асоциацията са необходими съвместни действия между всички заинтересовани страни за повишаване на
привлекателността на ключови за икономиката специалности, по които се очаква сериозен недостиг на квалифицирани
кадри в следващите години.
Сред предложенията са увеличаване на ролята на бизнеса при определяне на част от изучаваното съдържание,
възможностите за дуално обучение и отпускането на стипендии на учениците от съответните специалности. На студентите
от тези ключови специалности, които учат „държавна поръчка“, да бъдат отпускани стипендии за финансиране на
образованието им и за месечна издръжка, но при условия, че за определен период от време работят в България или за
българска компания.
Сред другите мерки за справяне с един от най-наболелите от икономическа и социална гледна точка проблеми у нас ще
са ускоряването на реформите в здравеопазването и интегрирането на пазара на труда на обезкуражени, хора с
увреждания и временно лишени от свобода.
Като един от най-значимите си приоритети АИКБ посочи реформата в енергетиката. Асоциацията заяви готовност да окаже
пълна подкрепа с експерти при създаването на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара,
както и приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. Освен това АИКБ ще настоява за
прекратяване на държавната помощ за „американските централи“, отговорно пазарно поведение на компаниите от
Българския енергиен холдинг и засилване на контрола от КЕВР срещу пазарните злоупотреби на Българска независима
енергийна борса.
Дойче веле
√ Изчезва ли България?
Все по-малко деца, все повече трудови мигранти: България се топи. До 30 години българското население ще спадне с
още една четвърт, а след 50 години страната ще бъде първа в света по депопулация. Изчезва ли България?
През 2018 г. раждаемостта в България е спаднала в сравнение с предходната 2017-а, както впрочем и числеността на
населението на страната, което вече е под 7 милиона. Медиите тиражираха новината, че броят на новородените е бил понисък с 8%, но всъщност спадът в раждаемостта е 26%.
Според миналогодишното издание на Националния статистически институт (НСИ) „Население и демографски процеси“,
през 2017 г. в България са се родили 63 955 деца, а информационната система за ражданията на Министерството на
здравеопазването отчита за 2018 година 47 340 живородени деца - спад от 26 процента. Вярна или не, международните
институции приемат за меродавна само обобщената информация за раждаемостта на НСИ, казва проф. Пенка Найденова,
която дълги години е работила във Фонда на ООН за населението. Разминаването в числата може да се дължи на това, че
в България всяко дишащо новородено, дори и с фатални за живота му през следващите няколко дни малформации, се
регистрирано като живородено, добавя тя.
Страната с най-бързо топящо се население
Подобен срив в раждаемостта е характерен само за периоди на войни и масови епидемии. Каквито и да са обобщените
данни на НСИ, които се очакват след 4 месеца, те няма да променят оценката на Фонда на ООН за населението и на
Евростат, че България е страната с най-бързо намаляващо и застаряващо население в света. Прогнозите са, че през
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следващите 30 години България ще изгуби поне една четвърт от сегашното си население и през 2050 г. ще бъде начело по
депопулация.
Според Марта Сугарева, професор по демография в Пловдивския университет, спадът на раждаемостта в България може
отчасти да се обясни и с провежданата от комунистическия режим демографска политика, забраняваща абортите. Разбира
се, основен принос за този спад имат посткомунистическата стопанска разруха и свободното движение на хора през
границите. В резултат от това, на територията на България намалява броят на жените във фертилна възраст и се променя
съществуващият модел за семейство с две деца, който би осигурил, макар и в много тесни рамки, някакво естествено
възпроизводство.
Когато деца раждат деца
Недостатъчно проучен е и високият коефициент на раждаемост сред момичетата на възраст между 10 и 14 години –
приблизително 1 раждане на 1000 деца. В групата на по-развитите държави по този показател пред България
са единствено Мексико и Чили. „Явлението „деца раждат деца“ е крайно опасно преди всичко за физическото и
менталното здраве на родилките и техните рожби, които често пъти остават до края на живота си непълноценни хора“,
изтъква проф. Сугарева.
Младите хора, които навлизат в трудоспособна възраст, компенсират само отчасти (60%) излизащите в пенсия. Съвсем
различна е картината сред българските емигрантски общности в чужбина, където имаме 100% компенсация. „В случая с
българската раждаемост трябва да си припомним хипотезата на американския учен Ричард Истърлин, че младите хора по
правило се женят и раждат деца тогава, когато доходите им позволяват по-висок стандарт на живот от този, при който те
са израснали“, посочва проф. Сугарева. Според Истърлин, броят на новородените зависи от това колко лесно, респ.
трудно, е в една страна да се намери добре платена работа.
Марта Сугарева не одобрява държавната практика да се дават директни помощи за всяко новородено. Световният опит в
активните политики за насърчаване на раждаемостта сочи, че най-добре е парите за новородените да се насочват към
фондовете за човешко развитие, от които родителите да получават суми само под формата на целеви ваучери за
покриване на определени разходи - за изхранване, обличане, образование, трудова квалификация, спорт и отдих на
децата.
България се превръща в страна на услугите
България е в първата петица държави, от които пристигат
най-много заселници в Германия
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Васил Велев твърди, че броят на незаетите работни места в
българската икономика през миналата година е нараснал поне с
20 хиляди, като в момента за 100 000 работни места просто няма
хора. "Принудени сме на всеки три до шест месеца да затваряме
част от производствените си мощности", казва по този
повод изпълнителният директор на гоцеделчевската шивашка
фабрика
„Пирин-Текс“
Бертрам
Ролман. По
неговите
думи, България се превръща от страна на производството в
страна на услугите.
Заплатите обаче не решават проблема с липсата на работна сила.
„Разликите в стандарта на живот между България и западните
страни са толкова големи, че много българи са загубили всякаква
надежда и вяра, че членството в ЕС може да реши този
проблем" казва Ролман. Той припомня, че наскоро в Германия
служителите, които обработват багажите на летищата, са
стачкували с искане да получават по 20 евро на час. "Лично аз
смятам, че повечето работници в „Пирин-Текс“ са многократно
по-квалифицирани, но трябва да живеят със заплати от 3,50 – 4,00
евро на час. А това е твърде малко за стандарта на живота тук",
убеден е германският инвеститор.
За да започнат да се раждат повече деца
От България непрекъснато изтича човешки капитал, а празнината
засега не се запълва. Васил Велев посочва, че равнището на
производителността на труда все още не е в състояние да
компенсира тази тенденция. „Средно българите работят 33
години, докато в Европейския съюз този показател е 36 години. Всеки работещ българин отсъства по болест средно 8 дни
в годината, което в много европейски държави би се приело като извънредна ситуация. В някои наши предприятия вече
работят и виетнамци, но издаването на разрешенията им за временна заетост е крайно мудно и отнема до 6 месеца“,
обяснява той.
Дали обаче вносът на трудови мигранти ще реши проблемите на бизнеса, след като българите продължават да
освобождават много работни места в родината си? Германският предприемач Бертрам Ролман казва по този повод: „За
подобряването на демографската картина е нужна преди всичко силна икономика с продуктивна работна сила, която да
чувства дългосрочна финансова сигурност за създаването на поколение. В страна, в която младите хора нямат вяра в
бъдещето и в успешната си реализация, няма как да се раждат повече деца".
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Economic.bg
√ Бизнесът и синдикатите искат спешна среща с премиера за цените на тока
Според тях трябва да се овладеят спекулативните цени
Четирите големи работодателски организации в страната и двата синдиката искат спешна среща с премиера Бойко Борисов
заради цената на тока. Те се надявам на тази среща да бъдат договорени спешни мерки за "овладяване на необоснования
и спекулативен ръст на цените на електроенергията на борсата и стабилизирането им на приемливи и логични нива", се
казва в писмо до Борисов, подписано от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара,
Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и синдикатите в България, както и от
лидерите на КНСБ и КТ "Подкрепа".
Те предлагат в срещата да вземат участие и експерти от Министерство на енергетиката, Комисията по енергетика в
парламента и държавните енергийни фирми.
По-рано държавата се ангажира с някои мерки - като предоставяне на повече количества ток на борсата, за да се овладеят
цените.
КЕВР пък започна проверка на свободния пазар заради високите цени
Vevesti.bg
√ Марияна Николова към бизнеса: Нашето сътрудничество създава „добавена стойност“
Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова участва в първата
от поредицата срещи, организирани от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ с представители на
бизнеса и браншовите организации.
В словото си при откриването на събитието „Актуални възможности и необходими действия в подкрепа на българския
бизнес“ вицепремиерът отбеляза постигнати добри резултати като съобразяването на държавния план-прием за средно
професионално образование с нуждите на бизнеса и одобряването на първия списък със защитени специалности от
професии. Тя посочи още отпадането на задълженията за акционерните дружества микропредприятия да извършват
задължителен одит и други решения, целящи подобряване на условията за правене на бизнес в България. „Всичко това
показва, че нашето сътрудничество създава „добавена стойност“. Аз съм убедена обаче, че съществува още потенциал,
който трябва да използваме“, заяви заместник министър-председателят Николова. Тя подчерта, че не бива да спират
общите усилия за развитие на реформите в образователната система – за поставяне на акцент върху професионалното
образование и за пренасочване на финансови ресурси към инженерните и към природо-математическите специалности
във висшите учебни заведения.
Целта на инициативата е да даде възможност да се обсъдят проблемите, които стоят пред предприятията с акцент върху
малките и средни производства, както и възможностите, които се откриват за подкрепа на бизнеса през 2019 г.
BG Predpriemach
√ Среща в АИКБ обсъди възможностите за взаимодействие с Министерството на икономиката
Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова и министърът на икономиката Емил
Караниколов се срещнаха с браншовите работодателски организации на Асоциация на индустриалния капитал в България
(АИКБ). На срещата бяха обсъдени възможностите за взаимодействие по част от приоритетите, които АИКБ определи за
свои ключови през 2019 г. Сред тях са подобряване на бизнес климата, ускорено решаване на проблема с недостига на
човешките ресурси, план-приема в професионалното и висшето образование, възможностите за подкрепа на
Регионалните иновационни центрове, цялостна реформа в енергетиката.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Мисия на МВФ пристига в България
Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), водена от Джейу Лий ще посети България в периода 21 януари - 1
февруари. Това съобщи регионалният постоянен представител на МВФ у нас и Румъния Алехандро Хайденберг.
"Много се радвам да съобщя, че мисия на МВФ, водена от Джейу Лий, ще посети София в периода 21 януари - 1 февруари
2019 г., за да направи годишния преглед на българската икономика, известна като консултация по член IV. Екипът на
мисията ще обсъди с българските власти икономическото развитие и политики на страната", съобщи Хайденберг.
Представителите на световната организация ще проведат срещи с представители на Министерството на финансите,
Българската народна банка и други държавни агенции, както и с представители на частния сектор и неправителствени
организации.
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√ Борисов с остри критики към актива на ГЕРБ на първата среща преди евроизборите
Призиви за максимална мобилизация за предстоящите европейски и местни избори и за битка с фалшивите новини,
разпространявани от опозицията на първата среща на ГЕРБ за евроизборите. Политическият елит на партията беше
критикуван от лидера Бойко Борисов заради пасивност. Управляващите излизат с инициатива за провеждане на
национален граждански диалог по основните секторни политики. Номинациите за евроизборите трябва да приключат до
20 февруари. Ирина Цонева с подробностите за форума.
Близо 2000 членове на ГЕРБ чуха предупреждението на лидера Бойко Борисов по време на срещата днес.
Бойко Борисов-министър председател и лидер на ГЕРБ: Обичам ви, но не е даденост това. Факт е, че БСП с тези провалени
политици ни доближават. Ако ви не светне червена лампичка, аз ще ви светна синя.
Лидерът на ГЕРБ поръча на хората си да реагират светкавично на фалшивите новини, а не да мълчат.
Бойко Борисов-министър председател и лидер на ГЕРБ: Съпротивителната сила я няма. Търсим, търсим депутати, тук-там,
накрая гледам винаги Тома Биков или Цветан Цветанов. Да не кажа същото и за министрите.
Хората, заяви Бойко Борисов, искат справедливост и затова той посъветва актива си, "ако някой се появи с лъскава кола,
ако се качи в облаците - махайте го веднага". Освен това съпартийците му трябвало да се наблюдават помежду си "и да се
обработват всички сигнали, за да няма корупция в партията".
Бойко Борисов-министър председател и лидер на ГЕРБ: Ако не си почистите къщичките по места, това ще избие. Дали в
суджук или в нещо друго, това ще падне върху партията и върху нас.
Хората не обичат елитарни партии и ние трябва много да внимаваме да не станем такава, а и да се замислим дали вече не
сме станали, каза още Бойко Борисов На кметовете поръча да са до хората и към всеки човек да бъдат човеци.
Бойко Борисов-министър председател и лидер на ГЕРБ: Всяка душа, всеки човек да го чуем и да помогнем, защото имаме
ресурса.
Към министрите Борисов отправи обвинение,че недоглеждат това, което вкарват в парламента, защото мислят, че
Народното събрание ще го поправи. Само че точно там според него, се влизало в гнездото на осите.
Бойко Борисов-министър председател и лидер на ГЕРБ: То не само трудно се поправя, а и Цветанов трябва да полага висш
пилотаж, защото много обича с пилоти да се надговаря, за да ни поправи, когато сме пуснали откровени глупости.
С благодарност към ДПС за подкрепата Бойко Борисов не пропусна и темата за новите бойни самолети.
Бойко Борисов-министър председател и лидер на ГЕРБ: Затова казахме геостратегически, че ни трябва машина, която да
се сбие и да победи, а не само да си кръжи.
Премиерът похвали екипа на европредседателството ни. А за Брекзит коментира, че не е оптимист и трябва да се
подготвим и за най-лошите сценарии.
Заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов акцентира върху инициативата за граждански диалог "Европа в Нашия
дом", която ще стартира от Велико Търново на 12 февруари с министри, депутати и представители на местната власт. Той
беше категоричен, че всеки един член на ГЕРБ трябва да разбере отговорността, която носи за подготовката както на
европейските, така и на местните избори.
Цветан Цветанов-зам.председател на ГЕРБ: За нас тази година лято няма да има. За нас второ място в евроизборите не
е допустимо. Всеки един трябва да работи само за първо място.
Номинациите за евролистите трябва да приключат до 20 февруари. А присъствието на всеки един кандидат в листите за
местните избори на ГЕРБ ще се оценява въз основа на активността му в европейските, беше категоричен Цветанов.
Еврокомисарят Мария Габриел и кметовете на София и Бургас също бяха сред днешните оратори на форума.
Кулминацията в предизборната кампания на ГЕРБ ще бъде на 19 май в зала "Арена Армеец" с участието на кандидата на
ЕНП за поста председател на Европейската комисия Манфред Вебер.
√ Дребни търговци на горива ще предложат схема за борба със сивия сектор
Националното сдружение на дребните търговци и превозвачи на горива ще предложи на пресконференция схема за борба
със сивия сектор в търговията с горива.
Схемата описва как трябва да изглежда производството и вносът на петролни продукти. Новият Закон за горивата, в който
бяха разписани непосилни според малките бензиностанции изисквания, ги накара да протестират.
От "Лукойл" заявиха, че дребният петролен бизнес е в основата на сивата икономика и източва около 1 милиард лева
годишно.
От сдружението съобщиха за опити за натиск над негови членове и потвърдиха, че запазват готовността си за протести.
√ Богдан Милчев: Нужно е създаването на Агенция за пътна безопасност
Председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев определи като фалшива новина медиините публикации,
с които се предлага намаляването на скоростта за движение от 90 км./ч. на 80 км./ч. и редица други идеи за борба с
катастрофите по пътищата. Милчев беше гост в сутрешния блок на БНТ.
Нашите мерки включват системен подход, заяви Милчев. Той попита риторично дали МВР е в състояние да проведат
промените. По думите му министерството през последните години се е провалило в борбата с катастрофите, тъй като
липсва нужната експертиза. Той призова за създаването на Агенция за пътна безопасност, за да се спре с политическите
игри кой ще харчи едни 60 млн. лева, събрани във фонд "Пътна безопасност".
Нужна е реформа и на административно-наказателния процес, призова още Богдан Милчев.
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√ Форум на Арабската лига предложи създаване на митнически съюз и панарабска банка
Участниците в срещата на Арабската лига за икономическо и социално развитие планират създаването на митнически съюз
и арабска зона за свободна търговия. Това става ясно от заключителния документ на форума, състоял се днес в Бейрут и
одобрен от делегациите на 20 страни.
Преди закриването на срещата ливанският министър на външните работи и миграцията Джебран Басил отправи призив
към международната общност да подпомогне финансово проекти в помощ на сирийските бежанци, потърсили убежище в
арабски държави.
Президентът на Ливан направи предложение за създаването на панарабска банка, която да кредитира възстановяването
на страни, пострадали от война.
Дарик
√ Какво важно си казаха Бойко Борисов и министърът на вътрешните работи на Турция?
Премиерът Бойко Борисов се срещна с министъра на вътрешните работи на Турция Сюлейман Сойлу, който е на посещение
в София, съобщи пресслужбата на кабинета.
Двамата са обсъдили сътрудничеството в сферата на сигурността, ограничаване на миграционния натиск, борбата с
контрабандата и организираната престъпност.
"За България, както и за ЕС, Турция е стратегически партньор - приятелска съседна държава, съюзник в НАТО и важен
партньор в областта на сигурността и обществения ред. Стабилното и устойчиво развитие на двустранните отношения е
приоритет на българската политика", е казал министър-председателят Бойко Борисов. Той е подчертал, че съвместната
работа на двете страни в тази област ще допринесе за укрепването на доверието и ускоряването на информационния
обмен.
Премиерът Борисов е добавил, че страната ни е готова да разшири и активизира контактите с Турция на професионално
ниво между отделните структури на двете министерства със сходни функции. "Към момента успешните ни реализации са
предимно по линия на наркотрафика и контрабандата на стоки. Бихме искали да развиваме проактивен обмен на
информация по всички приоритетни линии", е заявил министър-председателят.
Турският министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу е казал, че в момента регионът е изправен пред много
предизвикателства. Той е дал висока оценка на нивото на сътрудничество в областта на сигурността, което България и
Турция са изградили, допълниха от правителствената пресслужба.
News.bg
√ 3,6 млрд. евро са приходите от международен туризъм, отчита се ръст от 6,6%
Приходите от международен туризъм се оценяват на 3,6 млрд. евро в периода януари- ноември 2018 г. Това показват
данните на БНБ, публикувани преди дни, съобщават от Министерството на туризма.
Отчитаният ръст е 6,6% спрямо януари-ноември година по-рано. През 11-те месеца на 2018 г. чуждестранните туристически
посещения в страната са повече от 8,834 млн. Техният брой нарастват с 4,9 на сто в сравнение със съответния период на
предходната година.
Показателно е, че ръстът на приходите изпреварва нарастването на броя на туристическите визити, коментира министърът
на туризма Николина Ангелкова.
През 11-те месеца на 2018 година постъпленията устойчиво нарастват, очакваме тази тенденция да се запази и за
декември и да отчетем успешна година за сектора, посочи още министърът. Само за ноември 2018 г. постъпленията на
международен туризъм са повече от 140 млн. евро. Отчита се увеличение от 2,3 на сто спрямо същия месец година порано.
√ 170 електронни магазини вече са обявени в НАП
170 електронни магазини вече са обявени в НАП, съобщиха от приходната агенция, като напомнят, че до 29 март 2019 г.
търговците, които използват собствени, наети е-магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби трябва
да подадат информация пред Национална агенция за приходите.
Изискването е валидно за лицата, които и в момента осъществяват е-търговия. Търговците, които ще използват електронен
магазин, трябва да изпратят данни за него преди да стартират дейността си.
Подаването на информация става само по електронен път чрез портала за е-услуги на НАП, като е необходим електронен
подпис.
Изискването важи за физически и юридически лица, които извършват продажби по интернет по занятие. Това изискване
не засяга гражданите, които инцидентно са продали свои лични вещи, допълват от приходната агенция.
Допълнителна информация за изискванията към е-търговците може да се получи на телефона на Информационния център
на НАП 0700 18 700.
Investor.bg
√ По-важното от изминалата седмица
Парламентът даде мандат на правителството да преговаря със САЩ за покупка на изтребители, процесът по Brexit
изглежда в задънена улица
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Очаквано Народното събрание гласува мандат на правителството да преговаря само със САЩ за покупка на изтребители
на цена, по-висока от досега одобрения бюджет за бойни самолети от 1,8 млрд. лв. без ДДС. По неофициална информация
американското предложение за 8 нови самолета F-16V е на стойност около 2,1 млрд. лв. без разсрочено плащане и без
ангажимент за първа доставка до 2 години след подписване на договора. Промяната беше подкрепена от 130 народни
представители, като 84 бяха против договорката.
Част от раздържавените при масовата приватизация книжа може да бъдат подложени на своеобразна национализация,
става ясно от концепцията за справяне с проблема с т.нар. спящи книжа, която публикува Министерството на финансите.
Според предложението следва да се създаде фонд, който да поеме акциите, а в замяна техните собственици да придобият
дялове във фонда. Тези, които в период от пет години продължат да не се интересуват от собствеността си, може да я
загубят - тя да се продаде, а постъпленията да отидат в Сребърния фонд. Срещу предложението се обяви БСК.
Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно решението на кабинета от декември 2017 г. за
разширяване на ски зона Банско. Съдиите потвърдиха оценката на долната инстанция, че промяната на плана за
управление на Национален парк "Пирин" без нова екооценка противоречи на закона.
Износът на български стоки се повишава през ноември с 2,2% на годишна база. Експортът към ЕС нараства със 7%, но
продажбите в трети страни компенсират част от увеличението със спад от 6,7%. Причината е намаляващ износ на горива и
оръжия спрямо същия период на 2017 г.
ЕС и Европа
Британският премиер Тереза Мей започна разговори с политици от опозицията, за да обсъди как да продължи с
процедурата по Brexit. Май обяви, че ще представи "План Б" в понеделник, който британският парламент ще трябва да
гласува на 29 януари. Преди това Парламентът категорично отхвърли споразумението за Brexit, договорено между Мей и
ЕС. Внесен от страна на Лейбъристката партия вота на недоверие бе спечелен с малка преднина от Мей.
Междувременно Бундестагът одобри закона на германското правителство за Brexit. Той има за цел да осигури правна
сигурност за гражданите и предприятията по време на преходния период. Например заявленията за натурализация на
британци в Германия и обратно трябва да продължат да бъдат възможни през този период. Въпреки това законът ще влезе
в сила само при регулиран Brexit.
Според Федералната статистическа служба брутният вътрешен продукт на Германия се е увеличил с 1,5% през миналата
година. Растежът бе съответно 2,2% през 2017 г. и 2016 г. Според данните вътрешният растеж е основният двигател за
положителния растеж, докато нетният износ води до слабо забавяне на растежа. Според статистиците БВП е нараснал леко
през четвъртото тримесечие на 2018 г., помагайки на страната да избегне техническа рецесия.

Федералното правителство потвърди различни медийни публикации, според които планира да удължи договора на
президента на Бундесбанк Йенс Вайдман за още осем години. Вайдман е на поста от 2011 г., а договорът му изтича в края
на април. Кога ще бъде формалното решение, все още не е ясно.
Въпреки критиките от страна на германски политици американският посланик в Берлин Ричард Гренел повтори заплахите
за санкциите срещу германски компании, участващи в газопровода "Северен поток 2". Тръбопроводът ще пренася газ
директно от Русия през Балтийско море до Германия, а строителството вече започна. САЩ и някои източноевропейски
държави са против проекта.
ЕК възнамерява да убеди държавите членки в това те вече да не трябва да вземат единодушно решение по въпросите на
данъчната политика. В бъдеще се предлага за промени да е достатъчно квалифицирано мнозинство. Освен това Комисията
предлага в бъдеще да се предоставят на Европейския парламент равни права върху данъчното законодателство.
Понастоящем данъчната политика е единствената област, при която държавите членки гласуват единодушно и без пряко
парламентарно участие. Според ЕК това води до забавяне или изобщо отлагане на много данъчни решения.
Още една новина от Брюксел. Европейската комисия представи проектите за два мандата за преговори със САЩ. Те
показват, че ЕС би бил готов да намали вносните си мита за автомобили при преговори за свободна търговия с
администрацията на Тръмп, ако американците сътрудничат за намаляване на всички промишлени мита. Освен това се
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търси споразумение за така наречената оценка на съответствието, насочена към премахване на нетарифните бариери пред
търговията. Разговорите със САЩ могат да започнат официално, едва когато държавите членки на ЕС одобрят проектите.
Италианското правителство на популисткото движение "5 звезди" и крайнодясната "Лига" одобри драстични реформи в
социалната и пенсионната система в държавата, с каквито обещания двете формации успяха да спечелят изборите
миналата година. Социалните нововъведения предвиждат гарантиран минимален доход от 780 евро месечно на всички
италианци, които живеят под прага на бедността и нямат недвижима собственост. Семейният такъв "граждански доход"
за двама възрастни с едно дете е 1080 евро, а с три деца - 1280 евро. Това ще струва на бюджета на Италия 7 милиарда
евро тази година - далеч под 17-те милиарда, които бяха обещавани преди изборите. Пенсионната реформа, която пък
беше обещавана от "Лигата", предвижда отмяна на увеличението на минималната възраст за пенсиониране, която в
момента е 67 години. Според новите правила право да излязат в пенсия италианците ще имат, когато сумата на възрастта
и трудовия им стаж достигне 100.
Европейската централна банка (ЕЦБ) призова няколко италиански банки да увеличат значително отписванията си на лоши
кредити и да изчистят кредитните си портфейли до 2026 г. Изискванията бяха посрещнати със значителни критики от
италианските политици. Вицепремиерът Матео Салвини юьговори за подновена "атака" върху италианските банки.
Гръцкият премиер Алексис Ципрас едва успя да оцелее след вота на доверие в парламента. 151 депутати гласуваха за
Ципрас, 148 срещу него (при един въздържал се). Самата управляваща партия "Сириза" има само 145 места, още шест гласа
бяха получени от независими парламентаристи и депутати от по-малки партии. Ципрас поиска вот на доверие, след като
дясната партия Anel се отказа от коалицията със Сириза след спор за името на Македония. Не е ясно дали малцинственото
правителство на Ципрас може да продължи да управлява или са необходими нови избори.
В Швеция премиерът на социалдемократите Стефан Льовен отново пое властта четири месеца след парламентарните
избори и ще сформира правителство на малцинството със Зелените. За преизбирането си Льофен се нуждаеше от
подкрепата на либералите и центристката партия, които възнамерява да си сътрудничат с правителството по определени
въпроси.
САЩ
Все още няма споразумение в рамките на бюджетния спор на САЩ. Демократите все още блокират закона за бюджета на
президента Доналд Тръмп. Той на свой ред забавя подписването на закона за бюджета, който ще освободи поне за
няколко седмици средства за съответните органи. Блокажът продължава почти четири седмици, което е по-дълго от всички
предишни блокажи на правителството.
Междувременно демократите настояха американският президент Доналд Тръмп да отложи ключовата си реч пред
Конгреса, тъй като сигурността не може да бъде гарантирана заради т.нар. затваряне на правителството. Председателят на
Камарата на представителите Нанси Пелоси предложи държавният глава да представи речта си в писмен вид, освен ако
федералните агенции не отворят отново. Тръмп ще държи годишната си реч "За състоянието на съюза" на 29 януари, но
правителството е частично затворено заради скандала с изграждането на стената по границата с Мексико.
Китай
Китайското правителство обяви мерки за подкрепа на местната икономика. Планирани са намаления на данъците за помалките предприятия и индустрията. Министерството на финансите обяви промени в ДДС и данъка върху доходите. В
същото време обаче правителствените разходи ще бъдат намалени с 5%. Подробностите още не са публикувани. За да се
предотвратят проблеми с ликвидността на банките, китайската централна банка е предоставила и еквивалента на почти 73
милиарда евро за финансовия сектор. По-специално следва да се насърчава кредитирането на по-малките предприятия.
По повод посещението в Китай на германския финансов министър Олаф Шолц двете страни се споразумяха да разширят
финансовото си сътрудничество. Планирани са нови германско-китайски споразумения за сътрудничество между органите
за банков надзор и договор за засилено сътрудничество при търговията с ценни книжа. Целта е банките и
застрахователните компании да получат по-добър достъп до пазара в съответната друга страна.
Поради перспективите за продължаване на търговската война със САЩ и структурното забавяне в китайската икономика
Пекин вече очаква растежът да се забави през 2019 г. и планира да обяви по-ниски от първоначалните цели. Досегашните
прогнози бяха за 6,5%, докато сега числото ще бъде около 6-6,5%. Страната се нуждае от среден ръст от 6,2% за 2019 и 2020
г., за да се изпълнят дългосрочните управленски обещания, че средните доходи ще се удвоят до 2020 г.
Развиващи се пазари
Турската централна банка отново оставила основния си лихвен процент непроменен. Той е на ниво от 24%.
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Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви нова валутна реформа. Той възнамерява да създаде нова парична
система, основана отчасти на криптовалутата на страната - Петро. Това би трябвало да намали зависимостта от щатския
долар и да помогне за заобикаляне на американските санкции. Мадуро разпореди държавните компании да генерират
15% от оборота си в петро. Той също така обяви увеличение на минималната работна заплата с 300%. МВФ прогнозира, че
венецуелската инфлация ще нарасне от над 1 млн. процента тази година до над 10 млн. процента.
√ Платежният баланс на България е на плюс със 141,4 млн. евро през ноември
За единайсет месеца износът расте с 2,2%, а вносът с 8,6%, показва банковата статистика
Текущата и капиталова сметка на България през ноември е положителна и възлиза на 141,4 млн. евро. Това сочи ръст на
резултатите, тъй като година по-рано страната отчете излишък от 26,1 млн. евро, показват предварителните данни на
Българската народна банка (БНБ).
От януари до ноември миналата година текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 3,257 млрд. евро, но
излишъкът на годишна база беше много по-голям – 4,081 млрд. евро.
През ноември 2018 г. салдото по текущата сметка е на плюс с 58,6 млн. евро, докато година преди това имаше дефицит от
26,1 млн. евро.
От началото на миналата година до ноември включително текущата сметка е положителна и възлиза на 2,657 млрд. евро,
като година по-рано имаше излишък от 3,650 млрд. евро.

Търговското салдо за ноември е на минус със 167,2 млн. евро при дефицит от 119,5 млн. евро година по-рано. От януари
до ноември то е отрицателно в размер на 1,998 млрд. евро. Дефицитът за същия период на 2017 г. беше 371,3 млн. евро,
припомнят от централната банка.
Износът на български стоки през ноември възлиза на 2,595 млрд. евро и се повишава със 147,7 млн. евро (6%) на годишна
база. За единайсет месеца експортът нараства с 547.5 млн. евро (2,2%) в сравнение с този за същия период на 2017 г. За
сравнение износът от януари до ноември на 2017 г. се увеличи със 17,9%.
Вносът на стоки за ноември 2018 г. е 2,762 млрд. евро, като отбелязва ръст от 7,6% (195,5 млн. евро) спрямо година порано. За периода януари – ноември 2018 г. импортът е на стойност 27,391 млрд. евро, като за една година се увеличава с
2,174 млрд. евро (8,6%). За сравнение вносът за единайсетте месеца на 2017 г. нараства на годишна база с 15,1%.
В БНБ отчитат, че салдото по услугите е на плюс със 108,7 млн. евро, като експертите на БНБ изчисляват, че преди година
то пак беше на положителна територия с 56,2 млн. евро за ноември 2017 г. За периода януари – ноември салдото е
положително в размер на 3,210 млрд. евро, като за същия период на 2017 г. беше 2,735 млрд. евро.
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал
или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е на плюс с 11,8 млн. евро, докато през ноември 2017 излезе
на минус с 46 млн. евро. За януари – ноември то е отрицателно в размер на 375,9 млн. евро, като в същия период на 2017
г. то пак беше на минус с 447,4 млн. евро.
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 105,4 млн.
евро, като преди година също беше на плюс с 83,2 млн. евро. За периода от януари до ноември то е положително и възлиза
на 1,821 млрд. евро.
Капиталовата сметка е на положителна територия с 82,8 млн. евро при положителна стойност от 52,2 млн. евро преди
година. За януари – ноември 2018 г. капиталовата сметка е на плюс с 600,1 млн. евро, като за същия период на 2017 г.
излезе отгоре с 431,1 млн. евро
Финансовата сметка за ноември 2018 г. е на минус със 150 млн. евро, като през 2017 година пак беше с отрицателна
величина от 300,1 млн. евро. За януари – ноември 2018 г. тя е положителна – 2,602 млрд. евро, при положителна стойност
от 1,685 млрд. евро за същия период на 2017 г.
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен
баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 33,7 млн. евро, докато година по-рано беше
на минус с 266,5 млн. евро. От януари до ноември 2018 г. то е на минус с 515,6 млн. евро, като година преди това също
излезе на отрицанелна територия с 1,045 млрд. евро.
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Преките инвестиции – активи се повишават с 35,2 млн. евро при увеличение с 45,9 млн. евро през ноември 2017 г. За
януари – ноември 2018 г. те се увеличават с 670,2 млн. евро, като за сравнение те ръстът за същия период на 2017 г. беше
с 445,3 млн. евро
Преките инвестиции – пасиви нарастват с 1,5 млн. евро при увеличение с 312,3 млн. евро през ноември 2017 г. За
единайсетте месеца на миналата година ръстът е с 1,185 млрд. евро, като година по-рано беше 1,491 млрд. евро.
Резервните пари на БНБ се повишават с 34 млн. евро през ноември миналата година, като година по-рано отчетоха
намаление с 3,2 млн. евро. От януари до ноември те нарастват с 519 млн. евро, докато за същия период на 2017 г. имаше
намаление от 1,571 млрд. евро.
√ Агенцията за ядрено регулиране е издала 34 разрешения за АЕЦ „Козлодуй“
От тях за пети блок - 14, за шести - 13 и 3 за хранилище за отработено гориво
Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) през 2018 г. е издала 38 разрешения, свързани с извършване на промени, водещи
до изменение на конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността на ядрените съоръжения и на вътрешни
правила за осъществяване на дейността, за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение, както и за внос и превоз на
ядрен материал. Това се посочва в анализ на агенцията, предоставен на БТА.
За АЕЦ "Козлодуй" са издадени 34 разрешения. От тях за пети блок - 14, за шести - 13 и 3 за хранилище за отработено
гориво (ХОГ). Издадени са и по две за внос и превоз на ядрен материал.
По-значимите разрешени дейности са свързани с изпълнение на мерки в рамките на проекта за продължаване срока на
експлоатация на блоковете, като поетапната подмяна на компоненти от системите, важни за безопасността и основното
оборудване на първи контур (помпи за аварийно и планово разхлаждане на активната зона на реактора, уплътнения на
главните разьоми на главните циркулационни помпи). Предвидено е и подобряване на надеждността и
ремонтопригодността на съоръженията и оборудването (подмяна на регулиращи клапани и на елементи на
пневмоарматурите, част от херметичната конструкция, модернизиране на системата за радиационен контрол в ХОГ и др),
уточняват от агенцията.
В АЯР е извършен преглед и оценка на още 21 технически решения (20 за блокове 5-ти и 6-ти и един за ХОГ) за извършване
на модификации на конструкции, системи и компоненти, за които е преценено, че нямат пряко отношение към
безопасността и не е необходимо издаване на разрешения.
В анализа се посочва още, че през 2018 г. са проведени общо 41 инспекции, като 19 от тях са били в АЕЦ "Козлодуй". Позначимите са свързани с извършването на вътрешни одити на системата за управление и резултатите от изпълнението им;
с мерки за подобряване на експлоатационното състояние на херметичните конструкции на блокове 5 и 6; с дейности по
поддържане и развитие на културата на безопасност и др.
През 2018 г. са направени и 2 инспекции на лицензиантите, извършващи специализирано обучение за дейности в ядрени
съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения. Това са АЕЦ "Козлодуй" и Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ към МВР, добавят от агенцията.
През изминалата година в АЯР са докладвани 4 експлоатационни събития - две на 5-ти и две на 6-ти блок. Три от тях са
свързани с извеждане от режим на готовност на канали от системите за безопасност поради откази или дефекти на
компоненти по време на изпитания на системите (2 на 6-ти блок и 1 на 5-ти блок). Четвъртото докладвано събитие е било
свързано с установен пропуск от тръбопровод на системата за очистване на топлоносителя на първи контур на 5-ти блок,
уточняват от АЯР.
Регистрираните през годината събития не са повлияли на ядрената безопасност и не са довели до нарушения на пределите
и условията за експлоатация. Не са регистрирани промени в радиационната обстановка в района на централата и
превишаване на допустимите нива на облъчване на персонала и населението в резултат на събитията. За събитията са
извършени анализи, в хода на които са определени и се изпълняват коригиращи мерки за предотвратяване на повторното
им възникване.
През 2018 г. на територията на страната са регистрирани 10 събития с радиоактивни източници и материали с повишена
радиоактивност в скрап. В по-голяма част от случаите събитията са регистрирани при преминаване на товари през
автоматичните системи за радиационен контрол на входовете на големите металургични компании, както и на ГКПП.
При три от регистрираните случаи товарът е върнат на изпращача, посочва още БТА.
Поддържаната база данни в АЯР за събития с радиоактивни източници показва, че за последните 20 години около 80 на
сто от случаите са свързани с метален скрап, в който са открити материали с повишена радиоактивност. Останалите са
случаи на откриване на безстопанствени източници, кражба на радиоактивни вещества, нелегален трафик, инциденти при
работа и други.
Еconomic.bg
√ Желязков: БДЖ има нужда от поне 1 млрд. лв. в следващото десетилетие
Според Желязков новото ръководство на „Холдинг БДЖ“ е изградено от доказани мениджъри
Последното десетилетие проблемите в БДЖ бяха свързани с дълговете, които бяха натрупани. Държавата направи всичко
необходимо да ги погаси и в момента към външни кредитори БДЖ няма задължения. Това обаче не означава, че като няма
задължения няма ангажименти. Това заяви транспортният министър Росен Желязков в Канал 3.
„Ангажиментът на БДЖ е да се насочи към предоставянето на качествена услуга – подновяване на тяговия състав“,
коментира министърът. Той заяви, че БДЖ се нуждае от поне един милиард през следващото десетилетие, за да се
подобри услугата, без да уточни в каква валута трябва да бъдат инвестициите.
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Според транспортния министър има решения на проблемите в железницата. „В момента има нов мениджмънт, който се
нуждае от необходимия кредит на доверие“, уточни той и допълни, че целите пред ръководството са в изграждане на подобра организация, ясно поети ангажименти и отговорност от поетите ангажименти.
Освен за подобряване на цялостната услуга транспортният министър акцентира и върху нуждата от подновяването на
подвижния състав.
„Важно е да се опитаме да намерим хора, които милеят за системата на БДЖ .Имах среща със синдикатите и мениджърите
в БДЖ точно в тази посока“, обясни той. "Трябва да намерим хора, които милеят за БДЖ. Трябва да имаме потенциал да
купуваме машини и да ги поддържаме, а не да се ремонтират от чужди компании", заяви Желязков.
В. Монитор
√ Захариева в Брюксел на Съвета „Външни работи“
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава за Брюксел, където ще участва в Съвет
„Външни работи“ и министерска среща между ЕС и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) днес, както и в
министерска среща ЕС-Африкански съюз (АС) на 21 и 22 януари.
Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.
Заседанието на Съвета ще започне с дискусия по актуални теми, включително положението в Демократична република
Конго след президентските избори в страната от 30 декември 2018 г. Ще се проведе и дискусия по плана за действие срещу
дезинформацията, представен от Европейската комисия на 5 декември 2018 г. Очаква се министрите да акцентират върху
външните аспекти на предизвикателствата на дезинформацията.
√ Цветанов: Започват номинациите за евродепутати на ГЕРБ
Очакваме пълна мобилизация за изборите, заяви шефът на най-голямата парламентарна група
От днес започват номинациите за евродепутати. Не сме обсъждали водачеството, целта ни е всеки, който може да помогне
и е доказал, че работи, да стане част от листата. Това каза в сутрешния блок на bTV председателят на парламентарната
група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов.
Предимство трябва да имат и хората, които вече имат опит в европарламента. Мария Габриел се справя перфектно със
своите задължения, но не казвам, че тя ще бъде водач на листата", Цветанов.
Пълна мобилизация, това означават думите на Бойко Борисов от вчера относно червената и синята лампа, коментира
изказването на премиера шефът на ГЕРБ в парламента: „Ние сме доволни от работата на колегите, но винаги трябва да се
предпазваме от скандали. През годините сме доказали, че можем да носим отговорност и винаги сме реагирали бързо,
там където е имало сигнали на нередности. ГЕРБ не покровителства никой от хората си“.
"Винаги сме реагирали адекватно на сигналите за нередности. Членството в ГЕРБ и участието в управлението на ГЕРБ е
отговорност, а не даденост. Щом разберем за нередности при наши хора, веднага сме се разделяли с тях. С премиера явно
винаги сме взимали правилните управленски решение, защото ГЕРБ получава доверието на хората. В момента ГЕРБ има
97 000 членове и винаги може да се получи някой от тези хора да злоупотреби, но сме показали, че реагираме адекватно",
категоричен беше Цветанов.
"От 2009 година сме направили много. Аз тогава отговарях за сектор "Сигурност" и веднага мога да кажа - нека си спомним
колко отвличания имаше тогава, нека си спомним колко наркотици бяха задържани от 2009 г. насам, нека си спомним
имаше ли магистрали, нека си спомним как изглеждаше "Витошка", в образователната система са върнати над 30 000 деца,
безработицата намалява. Полагаме усилия, за да решим проблемите, но това е комплексен подход. Грешки и към
настоящия момент има, но най-важното е да не се криеш зад тях, а да можеш да си ги признаеш", каза още той.
"Започваме европейските избори с идеята да постигнем същите резултати като от последните евроизбори и да имаме шест
евродепутати. Аз съм убеден, че имаме силата и потенциала да спечелим седем евродепутатски места. Една евентуална
загуба на евроизборите ще е загуба за държавата, защото виждате как се развива България. Не смятам да имаме по-малко
от шест евродепутати. Ние сме единствената проевропейска партия и защитаваме европейските ценности. Ние ще
представим нашата платформа за евроизборите, когато представим евролистата.
"Ние заложихме на F-16, защото това е най-доброто. 10 държави-членки на ЕС са закупили такива самолети, а само 2
"Грипен".
Президентът лобира за тези изтребители и се опита да осъществи една сделка на тъмно. Много е важно, че всички наши
съседки, които са членки на НАТО, също използват F-16. Така ние се включимваме в един интегритет. Единственото, което
е ясно, че цената на F-16 ще намалява в хода на преговорите със САЩ и при сключването на евентуална сделка, няма да
има скрити разходи. При всяка една друга сделка щеше да има такива разходи. Ние показахме, че всичко е прозрачно.
Всички дебати се водиха на светло. Това беше най-прозрачният конкурс. В момента сме дали мандат на правителство да
преговаря и към момента няма сделка. Не разбирам президентът Румен Радев, който говори за лобизъм. Как може да
лобираш при преговори с правителството на САЩ? С неговите думи той обвинява и останалите десет държави на ЕС, които
купиха F-16. Там скандали нямаше, а всички видяхме какво се случи в двете държави от ЕС, които закупиха "Грипен".
Президентът и служебното правителство се опитаха реализират една непрозрачна сделка", завърши Цветанов.
В. Стандарт
√ Кариерни форуми ще връщат българи от чужбина
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще продължи инициативата си да организира кариерни форуми
в страни, в които има големи български общности, съобщи пресцентърът на ведомството.
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Целта на инициативата е български граждани, които учат, живеят и работят в чужбина да бъдат запознати с възможностите
за стартиране или продължаване на своята професионална реализация в родината, за да могат да вземат информирано
решение за завръщане в България. През 2019 г. са планирано организиране на кариерни форуми в Австрия (23 януари),
Германия, Великобритания и Холандия. За тяхното провеждане МТСП ще си партнира с Агенцията по заетостта, сдружение
„Български кариерен форум“, общини, работодателски организации, чуждестранни търговски камари и др.
По време на трудовите борси участниците ще могат да осъществят директен контакт с български работодатели и да се
запознаят с възможностите за работа в България. Сънародниците ни ще бъдат запознати и с тенденциите на пазара на
труда у нас и по-конкретно с перспективите за професионална реализация на младото поколение. Организаторите ще
представят предимствата на трудовото и социалното ни законодателство, както и най-актуалното от политиките в подкрепа
на младите хора, работещи в България.
Първият за 2019 г. кариерен форум „Австрийските фирми в България като работодател“ ще се проведе на 23 януари във
Виена, Австрия. В срещата ще участват водещи австрийски инвеститори в България като A1 Bulgaria, Palfinger, S&Т Bulgarien,
EVN, Raiffeisenbank, Mondi Group, Dr. Pendl & Dr. Piswanger Bulgaria, Cargo-partner, които ще разкажат за своята дейност и
ще предложат интересни възможности за работа. Събитието се организира от Службата по трудови и социални въпроси
на МТСП към посолството на България във Виена и Външноикономическият офис на Стопанската камара на Австрия.
За да участвате, е необходимо да се регистрирате на: https://karriereforum-deine-zukunft-in-bulgarien-2019.eventbrite.com.
Може да следите за актуална информация и тук: https://www.facebook.com/events/354255441787690/ .
Работните места, които ще бъдат представени, ще дадат възможност на млади специалисти с професионална
квалификация, завършили средно или висше образование да открият желаната от тях възможност за работа и развитие.
Участващите фирми ще обявят свободни позиции за финансисти, счетоводители, специалисти в областта на човешките
ресурси и маркетинга, както и професионалисти с интереси в сферата на логистиката, компютърните системи и
технологиите, производството на хартия и целулоза. Търсят се и специалисти, завършили професионална квалификация
„Електротехника”, “Топлоенергетика“, „Автоматизация на производството” и др. Компаниите проявяват интерес към
машинни инженери и млади хора, завършили специалност „Електроцентрали и мрежи”, шлосери и специалисти с
познания в управлението и контрола на металообработващи машини.
Предложенията на бизнеса не са концентрирани само в столицата и големите градове. На форума ще присъстват и
компании от различни региони на България.
БНР
√ Проучване „таен клиент“ в ЧЕЗ-електро оценява качеството на обслужване
За поредна година „ЧЕЗ Електро България“ АД ще възложи на независима организация да проведе проучвания от типа
„таен клиент“, за да провери спазват ли се стандартите на Дружеството за обслужване на клиенти. Тъй като ЧЕЗ Електро
България е лицензиран търговец на електрическа енергия, доставчик от последна инстанция и краен снабдител, качеството
на предоставяните услуги е приоритет за компанията.
Освен върху ефективността и качеството на работата, проучването акцентира и върху спазването на корпоративните
стандарти при предоставяне на услуги в центровете за обслужване на клиенти, на информационната линия 0700 10 010 и
имейл info@cezelectro.bgкато канали за комуникация с потребителите.
През 2018 г. на информационната линия на „ЧЕЗ Електро България“ АД, достъпна на номер 0700 10 010, са постъпили 243
337 обаждания. 91 % от тях са към оператор и са приети до 25-тата секунда. Средната продължителност на разговорите е
02:41 минути – време, за което клиентите получават обслужване и исканата информация. В над 98 % от случаите
клиентският въпрос се решава при първия контакт.
В 77,1% от обажданията е търсена информация, свързана със задължения, срокове и места за заплащане на сметките.
Потребителите използват телефонно обаждане и за да се информират за предлаганите от „ЧЕЗ Електро България“ АД
услуги, както и да заявят използването им.
Най-често заявяваната услуга по телефона е „проверка на сметка“. През изминалата година броят на приетите заявления
за проверка на сметка надвиши 57 000.
Друг удобен канал за комуникация с Дружеството е имейла info@cezelectro.bg. През 2018 г. чрез него са обслужени над 11
700 клиентски искания. На 98 % от имейлите се отговаря до 24 часа от получаването им. Най-често клиентите използват
имейла, за да получат информация за електронна фактура, отразяване на плащане, проверка на сметка и информация за
необходими документи за заявяване на услуги на Дружеството.
Информацията е на Пресцентъра на „ЧЕЗ Електро България“ АД.
√ ЕК поиска мандат за търговски преговори със САЩ
Европейската комисия предложи в петък два мандата за търговски преговори със Съединените щати, имащи за цел
намаляване на митническите тарифи за промишлени стоки и задълбочаване на регулаторното сътрудничество между
Европейския съюз и САЩ, съобщава Ройтерс.
Мандатите, които ще трябва да бъдат одобрени от 28-те държави-членки на ЕС, са в съответствие с предварителното
трансатлантическо споразумение, сключено през миналия юли, посочват от Комисията.
В резултат на това предварително споразумение, договорено от Доналд Тръмп и от шефа на ЕК Жан-Клод Юнкер,
президентът на САЩ се съгласи да отложи въвеждането на мита за вноса на автомобили от ЕС, докато двете страни
преговарят за подобряване на търговските връзки между тях.
Европейският съюз е готов да обсъжда в преговорите за свободна търговия със Съединените щати тарифите за автомобили,
но не желае да бъдат премахнати митата върху селскостопанските продукти.
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"Има много неща, които не са обхванати в предлаганите от комисията преговорни мандати. Ние не предлагаме преговори
със САЩ за намаляване или премахване на на митата за селскостопанските продукти", заяви на пресконференция
еврокомисарят по търговията Сесилия Малмстрьом.
"Тази област беше оставена извън, подобно на много други теми, при които би било трудно да се постигне споразумение",
отбеляза тя, добавяйки, че ЕС не планира да възобнови широките преговори, известни като TTIP, които преди време
изкараха на протести хиляди по улиците на Европа, посочва Ройтерс. Спортното търговско споразумение между ЕС и САЩ,
известно като Трансатлантическото споразумение за търговско и инвестиционно партньорство (TTIP), беше договорено
навремето, но така и не беше официално одобрено от администрацията на бившия американски президент Барак Обама.
Двата мандата за преговори, които трябва да бъдат одобрени от правителствата на ЕС, ще доведат до преговори за
премахване на тарифите за промишлени стоки и за правилата, които позволяват стоките, освободени за продажба в
Съединените щати, да се продават в Европейския съюз и обратно.
√ МФ предлага да има нов допълнителен клас кредитори
Министерството на финансите предлага промени в Закона за банковата несъстоятелност, с които се въвежда нов
допълнителен клас кредитори - притежателите на непривилигирован необезпечен първостепенен дълг.
Промените хармонизират текстовете от българското законодателство към европейското право, отчитат от ведомството.
Така ще се създаде по-голяма сигурност за банките и инвестиционите посредници. За инвеститорите ще има по-голяма
яснота в случай на банкова несъстоятелност, категорични са от министерството. В промените е записано, че новият клас
кредитори следва да имат по-висок ред от притежателите на инструменти на собствения капитал и на подчинен дълг. В
същото време ще се нареждат по-ниско спрямо притежателите на други инструменти на необезпечен първостепенен дълг.
√ ЕК ще прилага енергийните правила на ЕС и към проекта "Турски поток"
Европейската комисия следи ситуацията около изпълнението на проекта "Турски поток" и ще прилага енергийните правила
на ЕС към всички газопроводи. Това заяви говорителят на Комисията Ана-Кайса Итконен по повод посещението на руския
президент Владимир Путин в Сърбия.
Възможното продължение на "Турски поток" до Сърбия беше сред въпросите в преговорите между Путин и сръбския
президент Александър Вучич, които привлякоха най-голямо внимание, отбелязва ТАСС. По думите на руския държавен
глава, Москва е готова за подобен проект и може да инвестира в него около милиард и 400 милиона долара.
√ Шиндзо Абе пристига в Русия за среща с Путин
Министър-председателят на Япония Шиндзо Абе пристига днес на двудневно официално посещение в Русия. В програмата
му утре е предвидена среща с руския президент Владимир Путин. Предстоящите разговори ще бъдат фокусирани върху
най-важния външнополитически въпрос за Абе - подписването на мирен договор с Русия.
Миналия понеделник темата беше обсъдена в Москва на ниво министри на външните работи. Тогава Сергей Лавров
втвърди тона, като каза, че Япония първо трябва да признае резултатите от Втората световна война, включително руския
суверенитет над четирите спорни Курилски острова. Таро Коно се отказа от традиционната в такива случаи съвместна
пресконференция и даде закрит брифинг за японските журналисти.
Очаква се отправна точка в бъдещите преговори да е декларацията за възстановяване на дипломатическите отношения
между тогавашния Съветски съюз и Япония от 1956 г. Документът предвижда подписването на двустранен мирен договор
и предаването на Токио на два от четирите острова. Междувременно вчера в Москва и Хабаровск имаше протестни
митинги. Участници се обявиха категорично против каквито и да било териториални отстъпки пред Япония.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Мерки срещу мръсния въздух. На живо: Какви са стойностите в началото на седмицата?
Ограниченията и глобите ще спрат ли войната на пътя?
Фармацевти от Русе бойкотират новата електронна система за лекарствата - има ли опасност малки аптеки да
затворят?
В търсене на боновите книжки, какво да правят собствениците на „спящите" акции от масовата приватизация?
Време за избори - стратегията на ГЕРБ.
Доналд Тръмп - две години в Белия дом. Коментар на Елена Поптодорова.
БТВ, "Тази сутрин"
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов, за преговорите за новия изтребител и предстоящите избори.
Ще приеме ли Брюксел предложенията на омбудсмана Мая Манолова против двойния стандарт на храните в
Европейския съюз?
Новата тема в „Чети етикета": Грипната епидемия настъпва. Кога да търсим лекарска помощ и кои възрастови
групи са най-уязвими?
Ще се сбъдне ли мечтата на 9-годишния Ивелин да проходи? На живо, от Сливен: Какви хора дариха пари за
скъпата операция на момчето?
Как се асфалтира посред зима в Пернишко?
Нова телевизия, „Здравей, България"
Среднощна гонка в София. Мъж потроши 8 коли, в опит да избяга от крадци, накрая го биха и обраха.

13

-

Вандалски акт срещу Централната синагога. Мъж изпочупи прозорците ѝ с камъни, камери го заснеха.
Болница на съд. На живо, от Видин: Има ли риск за пациентите на хемодиализа?
ГЕРБ стяга редиците за изборите! Защо Бойко Борисов разкритикува партийния елит?
Очи в очи с терористите от Ислямска държава. За ужаса на войната разказва българин, лежал в иракски затвор.
Обвинените за финансиране на тероризъм в ареста. Каква е била ролята на българката в схемата?
„Пълен абсурд" с Румен Бахов: Поръчваш надгробен паметник, получаваш ваучер за масаж.
Мисия да даряваш живот. Колко бебета се родиха навръх Бабинден?

√ Събития в страната на 21 януари
София.
От 10.30 часа в галерия "Средец" на Министерството на културата ще се проведе пресконференция по повод 28ия международен фестивал на маскарадните игри „Сурва" 2019 г.
От 11.00 часа в Националния музикален театър ще се състои пресконференцията по повод най-очакваната
премиера на Националния музикален театър -„Фантомът на операта" от Андрю Лойд Уебър.
От 10.00 часа в хотел „Парк хотел Витоша", зала „Мецанин", ет. 2, ще се проведе заключителна конференция
относно структурен диалог за образователната система - „Говори Северозападът" организирана от сдружение
„Младежки Глас" - клон София.
От 11.00 часа в рапортната зала на четвъртия етаж на Първа САГБАЛ „Света София" (ул. „Михалаки Ташев №2) с
ритуала „миене на ръце" лечебното заведение ще отбележи Деня на родилната помощ.
От 11.00 часа в Национален пресклуб БТА Националното сдружение на търговци и превозвачи на горива ще
проведе пресконференция във връзка с решенията на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба
със сивата икономика и контрабандата. (Предлагане на задача с факти и коментар за 1 милиард лева /къде е
"сивата" икономика в търговията с петролни продукти?/. Обръщение към депутатите на 44-то Народно събрание
и оставане в повишена протестна готовност до гласуване на шестмесечния мораториум на Закона за горивата).
От 11.30 часа в галерия Credo Bonum на ул. "Славянска" 2 ще се проведе пресконференция за представяне на
Storytel в България.
От 12.00 часа в аулата на болница „Майчин дом" ще се проведе церемонията „Златни ръце".
От 16.00 часа в Park Center, ниво +1, бул. „Арсеналски" 2, ще се проведе пресконференция на тема: „Иновативни
кардиологични решения" на Кампания „Вземи го при Сърце".
От 18.30 часа в Клуб 1 ще се състои представяне на книгата на Явор Милушев "Апокриф за воаяжа на една овца от
стадото на пастира".
От 18.30 часа в Столична библиотека ще се състои традиционният концерт на Камерния ансамбъл към Българска
асоциация по музикотерапия - "Елате синове на изкуството".
От 19.00 часа в кино „Люмиер Лидл" ще бъде представен най-новият филм на италианския киномайстор Паоло
Сорентино - „Те".
От 19.30 часа в НДК, Нов театър, ще бъде представена Унгаро-българска продукция "Цъфнали очи".
От 19.30 часа на сцената на Театър Азарян ще се играе хитовият моноспектакъл на Театър 199- „Чамкория", по
романа на Милен Русков.
***
Асеновград.
От 19.00 часа в зала 517 в сградата на Общината ще се проведе двудневна кръводарителска кампания.
***
Бургас.
От 18.00 часа в Културен център „Морско казино" ще се проведе беседа и прожекция на документален филм за
живота на Ирена Сендлер - жената, спасила хиляди деца от унищожение в нацисткия лагер „Треблинка".
***
Благоевград.
От 11.00 часа във фоайето на Община Благоевград ще бъде открита Пътуващата изложба „140 години от
Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция".
От 18.00 часа с шоу по фигурно пързаляне ще бъде открита ледената пързалка в града.
***
Варна.
От 10.00 часа в сградата на СБАГАЛ - Варна ще се отпразнува професионалния празник на родилната помощ„Бабин ден".
От 11.00 часа в централата на ГС на БСП на ул. „Македония" 33 Александър Паунов, народен представител от ПГ
„БСП за България", член на комисиите по енергетика и по транспорт, информационни технологии и съобщения,
ще приема граждани.
От 11.00 часа във фоайето на Родилно отделение в МБАЛ „Света Анна - Варна" ще се отпразнува професионалния
празник на родилната помощ в изцяло обновения и модернизиран болничен сектор за оказване на родилна
помощ в болницата.
От 18.00 часа на сцената на Държавна опера - Варна ще се играе "Пук. Лили на морското дъно".
***
Велико Търново.
От 12.30 в АГ отделението на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" ще бъде отбелязан Бабинден.
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***
Видин.
От 10.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще бъде гост в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ
"Св. Петка" - Видин, по случай Деня на родилната помощ (Бабинден).
***
Горна Оряховица./ с. Върбица.
От 11.00 часа в НЧ „Градина-Върбица 1894" ще бъде представен народния обичай „Бабуване" по повод Деня на
родилната помощ.
***
Горна Оряховица./ с. Янтра.
От 12.00 часа в НЧ „Пробуда-1922" ще се проведе седянка, а групата за изворен фолклор при читалището ще
пресъздаде обичая „Бабинден".
***
Добрич.
От 09.00 часа в малката заседателна зала на Общината ще се състои кметска оперативка.
***
Монтана.
От 18.00 часа в Зала „Клуб на актьора" на Драматичен театър - Монтана ще се проведе детският спектакъл
„Надхитряне".
***
Панагюрище.
От 11.00 часа в Ритуалната зала в сградата на Община Панагюрище по традиция ще бъде орисано първото родено
бебе в община Панагюрище за 2019 година.
***
Плевен.
От 12.00 часа в Пресклуб на БТА - Плевен ще се състои Церемония за награждаване на спортистите на Спортен
клуб по карате „Спартак 14" - Плевен за постижения през 2018 г.
***
Пловдив.
От 11.30 часа в Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Св. Георги" в Пловдив Денят на родилната
помощ ще бъде отбелязан с празнична програма.
От 12.30 часа в Пресцентъра на БСП - Пловдив (ул. „Кръстю Пастухов" 18) ще се състои пресконференция с
участието на Николай Радев, председател на ППГОС на БСП - Пловдив, и инж. Йордан Василев, председател на РС
на БСП - Източен. Те ще представят идеи за разработването на стратегия за кв. „Столипиново" и концепция за
решаване на проблемите там.
***
Стара Загора.
От 10.30 часа в залата на третия етаж на НЧ „Св. Климент Охридски 1858" ще се състои Честване на празника
Бабинден, съвместно с Клуба на учителите ветерани.
От 18.00 часа в зала „Байер" ще се състои откриване на традиционна Младежка януарска художествена изложба.
От 18.00 часа в Държавната опера в Стара Загора ще се състои прожекция на филмите „България влиза в Първата
световна война" и „Разгромът на Сърбия", първа и втора част от документалната поредица на Военния
телевизионен канал „Помни войната 1915 - 1918".
***
Хисаря.
От 10.00 часа в Спа хотел „Аугуста" Националната асоциация на зърнопроизводителите ще проведе редовно Общо
отчетно събрание на Сдружението.
***
Шумен.
От 10.00 часа в кв. „Дивдядово" НЧ „Асен Златаров" ще пресъздаде обичая Бабинден.
От 14.00 часа в зала 203 на Общината ще се проведе Консултативен съвет.
Money.bg
√ Πayндът щe пocĸъпнe нaй-мнoгo oт вaлyтитe нa paзвититe иĸoнoмиĸи пpeз 2019 г.
Бpитaнcĸият пayнд мoжe дa нaпpeднe cпpямo вcичĸи вaлyти нa 10-тe нaй-paзвити дъpжaви пpeз тaзи гoдинa, тъй ĸaтo тъй
ĸaтo pиcĸът oт Вrехіt бeз cдeлĸa нaмaлявa, cпopeд Gоldmаn Ѕасhѕ Grоuр.
Cтepлингът ce зacилвa в пpoдължeниe нa 5 пopeдни ceдмици, ocoбeнo cлeд тeжĸoтo пopaжeниe нa плaнa зa Вrехіt нa Tepeзa
Meй, зa ĸoeтo ce cмятa, чe зacилвa пepcпeĸтивитe зa втopи peфepeндyм, ĸoйтo мoжe дa дoвeдe дo ocтaвaнeтo нa
Beлиĸoбpитaния в Eвpoпeйcĸия cъюз. Oчaĸвa ce в пoнeдeлниĸ пpeмиepът дa пpeдcтaви нoвo пpeдлoжeниe пpeд
пapлaмeнтa.
"Moжeм дa пpиeмeм paзвитиeтo нa cитyaциятa пpeз пocлeднaтa ceдмицa ĸaтo знaĸ зa пo-ĸъceн, пo-мeĸ Вrехіt или
пoтeнциaлнo ниĸaĸъв Вrехіt", зaяви в интepвю зa Вlооmbеrg Зaĸ Πaндл, cъпpeдceдaтeл нa глoбaлнaтa вaлyтнa cтpaтeгия и
paзвивaщитe ce пaзapи в Gоldmаn Ѕасhѕ.
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"Cмятaмe, чe тoвa щe бъдe нaй-дoбpe пpeдcтaвящият ce вaлyтeн ĸypc oт Г-10 тaзи гoдинa", пpeдвиждa Πaндл, гoвopeйĸи зa
бpитaнcĸия пayнд.

Πayндът щe пocĸъпнe c пoвeчe oт 5% дo ĸpaя нa гoдинaтa, дocтигaйĸи дo 1.36 дoлapa, ĸoeтo щe гo пpeвъpнe в тpeтaтa нaйдoбpa вaлyтa oт Г-10 в пepиoдa, cпopeд пpoyчвaнe нa Вlооmbеrg cpeд иĸoнoмиcти и cтpaтeзи.
B cъщoтo вpeмe бpитaнcĸaтa вaлyтa имa нaй-нaмaлявaщaтa ĸpивa в цeнитe нa oпциитe cи, измepeнa c тpимeceчнo
oбpъщaнe нa pиcĸa, ĸoeтo пpeдпoлaгa, чe инвecтитopитe ocтaвaт зaгpижeни зa пoтeнциaлнитe pиcĸoвe зa cпaд.
"Bce oщe имa гoлямa нecигypнocт, нo cмятaмe, чe имa мнoгo пoлoжитeлни pиcĸoвe зa пayндa", ĸaзвa Πaндл.
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