Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Bulgaria On Air
√ Токът за бизнеса скача – поскъпват продукцията и битът
Цените са спекулативни, поддържа се изкуствен енергиен дефицит, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев
Цената на тока за бизнеса скача с до 60%. Неименуемите последствия от това ще доведат до поскъпването на услугите,
продуктите, както и на бита.
"Ние не приемаме тези цени за референтни! Те не са пазарни, а са резултат от спекулации, защото няма адекватна причина
за повишението. Ние сме уникални. Бизнесът има по-скъпа цена от населението. А навсякъде покупката на едро е поевтина от тази на дребно", подчерта председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев.
Според него решението на проблема се крие в прилагането на 4 мерки: Да се увеличи предлагането, да се подобри
регулирането, да се променят правилата за работа на борсата и Комисията за защита на конкуренцията да влезе адекватно
в ролята си.
В студиото на "България сутрин" енергийният експерт и бивш член на КЕВР Еленко Божков поясни, че причината за скока
на ел.-енергията за бизнеса се дължи на 3 фактора.
"Първо, много от търговците са сключили договори с малките потребители без да имат подсигурена енергия. Второ, някои
търговци търсят начин да компенсират загубите си. А третата причина е просто картел на търговците на ток", отбеляза той
пред Bulgaria ON AIR.
Велев посочи, че КЕВР не са виновни за случващото се, защото имало изкуствено създаден дефицит в енергията.
Председателят на УС на АИКБ уточни още, че се очакват протести и не е изключено да поискат оставката на министъра на
енергетиката.
За повече информация вижте видеото.
Дарик радио
√ Кой говори? - икономическите перспективи за 2018
В студиото по темата са поканени Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в Бъргария и Петър
Ганев, анализатор от Института за пазарна икономика.
Целият разговор чуйте в звуковия файл.
Bloomberg TV
√ Може да има картелно споразумение за по-висока цена на тока
Добрин Иванов, изп. дир. на АИКБ, Бизнес старт, 05.01.2018
През последната година цената на тока расте в световен и регионален мащаб и тя расте с много по-бавен темп – между 3%
и 5%. Предложението за увеличаване на цената за бизнеса обаче е между 30% и 60%. Това каза изпълнителният директор
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.
„Проблемът е, че имаме свободен пазар на електроенергия, той е либерализиран и цената на тока се определя от
търсенето и предлагането. Чрез различни системи се ограничава предлагането, което увеличава цената на тока. Съответно
в края на миналата година и фалита на един от най-големите търговци на електроенергия нажежи ситуацията по
отношение на пазара на електроенергия“.
Според него може би има и несъвпадение в периодите, в които се купува и в които се предлага електроенергията при
търговците.
„Това също е презастраховано от тяхна страна за по-висока цена. Всички тези фактори в едно общо действие увеличават
очакванията за повишаване на цената на тока“, посочи още той.
„Другото ни съмнение е, че може да има и картелно споразумение между търговците на електроенергия за повишаването
на цената на тока. Смятаме, че всички компетентни органи като КЕВР, КЗК, Министерството на енергетиката ако вземат
адекватни мерки, това увеличение на цената на тока може да бъде ограничено“.
Изпълнителният директор на АИКБ смята, че наистина няма икономическа логика и причини за такова драстично
увеличение на цената на тока.
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„Ако следваме пазарните ръстове на цената на тока, би трябвало да порасне с между 3% и 5%“.
По думите му това е проблем за бизнеса, защото голяма част от него е вече контрактувал цялата година и са договорени
производствата, поръчките и цените.
„Едно такова увеличаване на един основен производствен ресурс като електроенергията за много от бизнесите може да
бъде фатално. Съответно там, където могат да повишени цените, бизнесът ще направи опити да повиши крайните цени за
потребителя – цената на хляба например“, обясни Иванов.
„Това, което смятаме, че трябва да се направи от всички участници на енергийния пазар, е да се намери възможност за
увеличаване на предлаганите обеми на енергийната борса, така че чрез пазарни механизми да бъде увеличено
предлагането и да бъде намалена цената. Именно затова ние призовахме всички участници на енергийната борса, които
са на ниско напрежение да се прехвърлят от либерализирания на регулирания пазар. По този начин ще бъдат освободени
количества за тези, които са на средно и високо напрежение, които пък нямат избор и могат само и единствено да купуват
от свободния пазар на електроенергия“.
Според Иванов чрез такива мерки може да се постигне решение, което да е адекватно и да ограничи ръста на цената на
тока.
БНР
√ Бизнесът и синдикатите готвят протести срещу повишаването на цените на тока за индустрията
За пръв път работодателските организации ще представят пред директорите на професионални училища по места
необходимостта от квалифицирани кадри
Бизнесът и синдикатите подготвят протести срещу повишаването на цената на тока за индустрията от следващия месец,
което ще бъде с до 60%. Това потвърди в интервю за предаването "Преди всички" Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал.
Ние направихме среща в Министерството на енергетиката, в която участваха и лидерите и на работодателските, и на
синдикалните организации и ясно заявихме, че ако не се нормализира ситуацията, което значи да се промени начина на
работа на електроенергийната борса, което значи да се увеличи предлагането на електроенергия, което значи да се
разследват такива спекулативни сделки, които се извършват на пазара на електроенергия, защото няма икономическа
основа за един такъв скок на цените на електроенергията. И цените на производител на електроенергия са нараснали с помалко от 5 процента, а в същото време на нас ни се предлагат цени с 50 процента по-високи. Разликата очевидно е спекула.
Ние обявихме готовност за съвместни общи протестни действия. Следващата седмица се събираме в началото с
работодателските организации и ще координираме своята позиция.
Поскъпването на тока за индустрията ще доведе и до увеличение в цените на храните и хранителните продукти,
предупреждават представители на бизнеса.
Велев коментира и темата с липсата на кадри в страната:
От много време безработица няма. Има хора, на които не им се работи или нищо не могат да работят. Има и хора, които
не искат да се преместят в съседния град, където има работа за тях. Има хора, които не искат да се научат да работят, каза
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той съобщи, че за пръв път работодателските
организации ще представят пред директорите на професионални училища по места необходимостта от квалифицирани
кадри - това трябва да стане до 15 февруари.
Бизнесът и държавата предприемат тази стъпка като част от мерките за овладяване на кризата с недостига на кадри. Друга
стъпка ще е облекченият внос на специалисти:
Сега предстои, до края на месеца министърът на труда да одобри и списъка за "синя карта" - облекченият внос на
специалисти. Там ние сме предложили разширяване на този списък. Досега единствено IT-специалистите са в този списък.
Това го правим за трета поредна година и поради реакцията на синдикатите този списък остава само с позицията ITспециалисти. Настояваме да се работи по-интензивно и ускорено с подписване на двустранни спогодби с Армения,
Украйна и Молдова.
Васил Велев от коментира още, че недостиг на специалисти има в машиностроенето, в химичните продукти и технологии,
в строителството и други сектори.
Цялото интервю можете да чуете от звуковия файл.
Dnes.bg
√ Бизнес и синдикати на протест срещу скока на тока
Заради спекула се готвило поскъпване от 60% за фирмите
изнесът и синдикатите подготвят протести срещу повишаването на цената на тока за индустрията от следващия месец,
което ще бъде с до 60 на сто, заяви пред БНР Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
"Ние направихме среща в Министерството на енергетиката, в която участваха и лидерите и на работодателските, и на
синдикалните организации и ясно заявихме, че ако не се нормализира ситуацията, което означава да се промени начинът
на работа на електроенергийната борса и да се увеличи предлагането на електроенергия, ще протестираме", обясни той.
Според него трябва да се разследват спекулативните сделки, които се извършват на пазара на електроенергия, защото
няма икономическа основа за един такъв скок на цените на тока.
"И цените на производител на електроенергия са нараснали с по-малко от 5 процента, а в същото време на нас ни се
предлагат цени с 50%. Разликата очевидно е спекула", отсече Велев.
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Как и как ще премине протестът на работодатели и синдикати ще стане ясно следващата седмица.
Поскъпването на тока за индустрията ще доведе и до увеличение в цените на храните и хранителните продукти,
предупреждават представители на бизнеса.
Велев коментира и темата с липсата на кадри в страната. Според него от дълго време безработица няма.
"Има хора, на които не им се работи или нищо не могат да работят. Има и хора, които не искат да се преместят в съседния
град, където има работа за тях. Има хора, които не искат да се научат да работят", смята той.
Investor.bg
√ Бизнес и синдикати с общ протест срещу поскъпването на тока за индустрията
Те настояват да бъде овладян спекулативният ръст на цените на електроенергията
Бизнесът и синдикатите подготвят протести срещу повишаването на цената на тока за индустрията от следващия месец,
което ще бъде с до 60 на сто. Това потвърди пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал
в България.
Индустриалците настояват да се „нормализира ситуацията”, което за тях означава да се промени начинът на работа на
електроенергийната борса чрез увеличаване на предлагането на електроенергия. Настояват и да се разследват
спекулативни сделки, които се извършват на пазара на електроенергия.
Няма икономическа основа за един такъв скок на цените на електроенергията, смята Велев. И цените на производител на
електроенергия са нараснали с по-малко от 5 на сто, а в същото време на нас ни се предлагат цени с 50% по-високи.
Разликата очевидно е спекула, посочи той.
По думите му поскъпването ще бъде компенсирано или чрез поскъпване на крайните продукти, или чрез орязване на
заплати.
Васил Велев каза, че работодатели и синдикати са обявили готовност за съвместни общи протестни действия. Следващата
седмица работодателските организации ще координират своята позиция.
Поскъпването на тока за индустрията ще доведе и до увеличение в цените на храните и хранителните продукти,
предупреждават представители на бизнеса.
Аctualno.com
√ Бизнес и синдикати ще протестират заедно срещу поскъпването на тока за индустрията
Бизнесът и синдикатите готвят протести срещу поскъпването на тока за индустрията от следващия месец, което ще бъде с
до 60%. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред БНР.
"Направихме среща в Министерство на енергетиката, в която участваха и лидерите на работодателските, и на
синдикалните организации, и ясно заявихме, че ако не се нормализира ситуацията - което значи да се промени начинът на
работа на електроенергийната борса, да се увеличи предлагането на електроенергия, да се разследват спекулативни
сделки на пазара на електроенергия, обявихме готовност за протести.
Следващата седмица се събираме с работодателските организации и ще координираме действията си", каза Велев.
Iconomist.bg
√ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ И СИНДИКАТИ ГОТВЯТ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПОСКЪПВАНЕТО НА ТОКА ЗА ИНДУСТРИЯТА
Следващата седмица организациите ще координират позицията си
Бизнесът и синдикатите подготвят протести срещу повишаването на цената на тока за индустрията от следващия месец,
което ще бъде с до 60 на сто, заяви пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
"Цените на производител на електроенергия са нараснали с по-малко от 5 процента, а в същото време на нас ни се
предлагат цени с 50 процента по-високи. Разликата очевидно е спекула. Ние обявихме готовност за съвместни общи
протестни действия", казва Велев.
Следващата седмица се събираме в началото с работодателските организации и ще координираме своята позиция,
пояснява той.
Поскъпването на тока за индустрията ще доведе и до увеличение в цените на храните и хранителните продукти,
предупреждават представители на бизнеса.
В същото време земеделският министър Румен Порожанов заяви пред бТВ, че по-скъпият ток за индустрията няма да
доведе до по-високи цени на храните.
Expert.bg
√ Бизнесът и синдикатите ще протестират срещу поскъпването на тока за индустрията
Бизнесът и синдикатите готвят протести срещу поскъпването на тока за индустрията от следващия месец, което ще бъде с
до 60%. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред БНР.
"Направихме среща в Министерство на енергетиката, в която участваха и лидерите на работодателските, и на
синдикалните организации, и ясно заявихме, че ако не се нормализира ситуацията - което значи да се промени начинът на
работа на електроенергийната борса, да се увеличи предлагането на електроенергия, да се разследват спекулативни
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сделки на пазара на електроенергия, обявихме готовност за протести. Следващата седмица се събираме с
работодателските организации и ще координираме действията си", каза Велев.
По думите му няма икономическа основа за един такъв скок на цените на електроенергията. И цените на производител на
електроенергия са нараснали с по-малко от 5 на сто, а в същото време на нас ни се предлагат цени с 50% по-високи.
Разликата очевидно е спекула, посочи той.
Според Велев поскъпването ще бъде компенсирано или чрез поскъпване на крайните продукти, или чрез орязване на
заплати.
Поскъпването на тока за индустрията ще доведе и до увеличение в цените на храните и хранителните продукти,
предупреждават представители на бизнеса.
Велев коментира и темата за липса на кадри в много индустрии. "Отдавна в България няма безработица. Има хора, на
които не им се работи или нищо не могат да работят. Има и хора, които не искат да се преместят в съседния град, където
има работа за тях. Има хора, които не искат да се научат да работят", смята той.
Club Z
√ Бизнес и синдикати готвят протести срещу скъпия ток
На прицел е и скъпата вода
Бизнес и синдикати подготвят протести срещу по-скъпия ток за индустрията, който се вдига с 60% от февруари т.г.
Предприемачи предупредиха, че поскъпването ще вдигне цените на храните и други стоки, ще доведе до фалити,
замразяване на доходите, загуба на работни места в редица отрасли.
Пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев съобщи, че представители на
работодателите са провели среща в Министерството на енергетиката, на която са изложили своите искания. Те настояват
да се нормализира начинът на работа на електроенергийната борса, като се увеличи предлагането на електроенергия и се
разследват спекулативни, по думите на Велев, сделки.
"Цените на производител са нараснали само с 5%, а на нас ни се предлагат с 50% по-високи. Разликата очевидно е спекула
и ние обявихме готовност за съвместни протестни действия. В началото на следващата седмица се събираме и ще
координираме своите действия", обяви по БНР шефът на АИКБ.
В края на миналата година работодатели отново предупредиха, че търговци на електроенергия се опитват да наложат повисоки с 30 до 60% цени на тока.
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Econ.bg
√ Лиляна Павлова представя днес два клипа за българското европредседателство
На 1 януари България пое ротационното председателство на Съвета на ЕС
Министър Лиляна Павлова ще представи днес два видеоклипа, посветени на българското председателство на Съвета на
Европейския съюз.
Първият популяризира България и е със заглавието "Няма как да не се влюбиш в нея от пръв поглед!". Той разказва за
страната през очите на двама герои, в чиито роли влизат актьорите Лорина Камбурова и Бойко Кръстанов.
Видеото е продуцирано от Димитър Гочев, режисьор е Божидар Велинов, а сценаристи са Мирон Крумов и Мариана
Събева.
Днес ще бъде представен и клипът с приоритетите на българското председателство.
На 1 януари България пое ротационното председателство на Съвета на ЕС. През следващите шест месеца страната ще
ръководи заседанията на Съвета, който обединява националните министри на всички страни от ЕС.
България многократно посочи като един от главните си приоритети европейската перспектива на Западните Балкани. Други
приоритети в програмата на българското председателство са бъдещето на Европа и младите хора, сигурност и стабилност
в силна и единна Европа, цифрова икономика и умения на бъдещето.
В. Стандарт
√ Възложиха изготвянето на устройствен план за лот 3.2 на магистрала „Струма”
Възложено е изработването на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждането на лот 3.2 на
автомагистрала „Струма" между Крупник и Кресна, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
Със заповед на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура" трябва
да изготви проекта, необходим за участъка, преминаващ през Кресненското дефиле. Заповедта включва изработването на
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проект на ПУП-ПП за строителството на общо 24 км от лявото платно на магистралата, в посока София, както и обходен път
на град Кресна, който е част от дясното платно на магистралата - в посока Кулата. Обходното трасе е с дължина около 5 км.
Проектът на ПУП ще се изготви според действащата нормативна уредба, след утвърдено от МРРБ задание. След
приключване на процедурата, според изискванията на Закона за устройството на територията, проектът ще бъде внесен за
разглеждане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.
Проектът е от изключително значение с оглед изграждането на автомагистрала „Струма", която ще поеме транзитния
трафик по международния коридор Ориент/Източно-Средиземноморски в границите на страната ни. С решение на
Министерския съвет от 2013 г. обектът е определен за национален и от национално значение.
Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при Министерството на околната среда и водите одобри осъществяването на
инвестиционното предложение за изграждане на трасето на Лот 3.2 от автомагистрала „Струма" по т. нар. Източен вариант
Г10.50.
Приблизителната стойност на целия проект е около 1,2 млрд. лв. и включва строителство, надзор, отчуждения и др.
Проектът предвижда разделяне на двете платна. Лявото платно Кулата – София се намира на няколко километра източно
от дефилето, минава източно край Симитли, пресича път II-19 за Банско, минава между Полето и Брежани, западно от
Мечкул, пресича пътя Стара Кресна – Ощава източно от Стара Кресна. След това продължава западно от Влахи и се спуска
след Кресна, западно от път Е-79. Дясното платно София –Кулата ползва пътя през дефилето с малки подобрения и габарит
10.5 м с две ленти и проектна скорост 80 км/час, и продължава по новия обходен път на Кресна. Километър преди края на
лот 3.2 лявото и дясното платно се събират в магистрален габарит Г29 - две платна с по две ленти в посока, и се включва в
лот 3.3 - между Кресна и Сандански, който в момента се изгражда.
Капитал
√ 7 извода от доклада на БАН за АЕЦ "Белене
"Икономическо чудо, ръст на населението и увеличено потребление на електричество чакат България до 2040 г.
според разсекретения документ
След близо двумесечно протакане секретният доклад на БАН за бъдещето на българската енергетика и реализацията на
АЕЦ "Белене" вече е публичен. Усещането, че нещо все още се крие, обаче е осезаемо, тъй като по-рано бе казано, че
докладът надхвърля 1000 стр., а сега са оповестени едва 370 страници.
Несъмнено тепърва ще се правят коментари на анализите и прогнозите, ще се дискутира кое е възможно и кое не.
"Капитал" вече прегледа предварителната версия на доклада, както и стилизираната официална такава, в която изводите
се различаваха драстично.
Сега обръщаме внимание на някои от най-странните и неочаквани факти, които се съдържат в доклада на БАН:
1. Авторите са анонимни
Всеки сериозен научен доклад или анализ посочва на видно място своите автори. Анонимността в научните среди е
напълно неприемлива, тъй като поставя под съмнение изложените твърдения. Прословутият доклад на БАН за "Изготвяне
на Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката)", включващ анализ на
възможността проектът "АЕЦ Белене" да бъде реализиран на пазарен принцип, обаче няма нито един явен автор.
Единственото име, което фигурира там, е това на координатора - проф. Александър Тасев. Така не може да се разбере кой
точно учен е извел съответните твърдения за различните анализирани области.
2. Нова икономическа криза няма да има
Всички сценарии за икономическото развитие на България предвиждат ръст значителен ръст на БВП. Дори т.нар. вариант
на нисък растеж, при който се казва, че "ще се запази сегашното положение на нещата", е заложено реалните темпове на
растеж на българската икономика да бъдат 2.5-3% годишно в периода до 2040. Вариантът с умерен растеж "обещава" 3-4
ръст на БВП всяка година. Да заложиш подобен непрекъснат ръст за 23-годишен период е сериозно оптимистично
предположение, което надхвърля дори надеждите на ГЕРБ.
3. Населението на страната няма да намалява
Въпреки че през последните години тенденцията за намаляване на населението на България е ясно изразена, а всички
прогнози за бъдещето не показват възможности за обрат, в доклада на БАН демографски проблем на практика няма. "В
резултат от съвкупното действие на посочените фактори получаваме увеличение през 2040 г. с около 300 000 души на
населението спрямо 2015 г. (при варианта на висок растеж), или възстановяване на равнището от 2015 г. (при варианта на
умерен растеж), или намаляване на населението с около 300 000 души през 2040 г. (при варианта на нисък растеж)", пишат
учените. За сравнение, анализите на НСИ и ООН сочат поне 1 млн. души по-малко през 2040 г. спрямо 2015 - нещо, което
изглежда съвсем реално на фона на рекордно ниската раждаемост през 2017 г.
4. Ще харчим ток колкото европейците, но няма да имаме техните доходи
Според доклада България се очаква да догони развитите страни по електропотребление на 1 лице, което "създава условия
за нарастване на производството на електрическа енергия". При все това данните от същия този доклад за последните 20
г. не показват да има някаква тенденция към сближаване на електропотреблението у нас и на Запад. Нещо повече България има най-енергийно интензивната икономика в ЕС, поради което се очаква в бъдеще да използваме по-малко
енергия (благодарение на новите технологии и енергийната ефективност) за създаването на 1000 евро от БВП, отколкото
сега. Противното би означавало, че ще ставаме все по-енергийно интензивни, съответно неконкурентни, на другите
държави.
5. АЕЦ "Белене" все още не е лицензиран
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При представянето на доклада на БАН през ноември 2017 г. министърът на енергетиката Теменужка Петкова изтъкна като
довод в подкрепа на АЕЦ "Белене" това, че проектът вече е лицензиран от Агенцията за ядрено регулиране - процес, който
отнема години. От публикуваните сега текстове обаче съвсем ясно се вижда, че лицензионният процес е стигнал до
средата. Издадено е разрешение за избор на площадка (декември 2004 г.), има заповед за одобряване на площадка
"Белене" (декември 2006 г.) и са издадени разрешения за проектиране на 1-ви и 2-ри блок на централата (май-юни 2007
г.). През април 2008 г. е подадено заявление за одобряване на техническия проект, но преди това да се случи, през 2012 г.,
Народното събрание прекратява дейностите по проекта "Белене".
"В случай на възобновяване на проекта по съответния ред лицензионното производство пред АЯР може да продължи от
последния етап, до който е стигнало – оценка на техническия проект, след привеждане в съответствие с относими промени
в действащото законодателство", пише в доклада.
6. Нужна е нова нотификация от ЕК
Друг довод за възобновяването на проекта АЕЦ "Белене" е, че за него има получено одобрение от Европейската комисия,
което е изразено в становище 5860 от 7.12.2007 г. Само че в доклада на БАН е записано, че ЕК трябва да бъде уведомена
отново по реда на изброените механизми. Причината е Регламент (ЕС) №256/2014 на Европейския парламент и на Съвета
от 26.02.2014 г. относно нотифицирането до комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната
инфраструктура. Той се прилага за проекти, които са с вече започнали дейности по изграждане или извеждане от
експлоатация, или за които е взето окончателно инвестиционно решение.
7. Държавата трябва да плаща за ядрената безопасност
Според доклада България като страна, подписала Виенската конвенция, не би могла да реализира проект за изграждане и
експлоатация на АЕЦ, без да поеме какъвто и да било финансов ангажимент за гарантиране на ядрената безопасност.
Такава отговорност стои дори при 100% частна инвестиция в атомна централа.
Наред с това в доклада пише още: "Независимо от извършените експертизи и оценки на техническия проект на АЕЦ
"Белене", извършени в периода 2008 - 2012 г., евентуално възобновяване на дейностите по този проект ще изисква
допълнителна оценка за съответствие на проекта с Наредбата за осигуряване на безопасността на ядрените централи,
приета на 21.09.2016 г."
Investor.bg
√ Столична община е събрала близо 5% повече приходи от данъци и такси през 2017 г.
Приходите за миналата година в хазната на София са повече от имотни сделки, а по-малко – от приватизация
През миналата година Столичната община е събрала 639,2 млн. лева от данъци и такси, което е с 4,88%, или 31,2 млн. лева,
повече в сравнение с 2016 г. Това съобщи зам.-кметът на София Дончо Барбалов, като се позовава на предварителни
финансови данни за миналата година. Според тях общината е събрала 100% от предвидените си приходи, пише на сайта
на общината.
Според Барбалов се запазва тенденцията за устойчив ръст на приходите, която продължава от 2012 г. насам.
В Столична община изчисляват, че през последните шест години постъпленията в бюджета само от местни данъци
например са с 97 млн. лева повече, при условие че не се променят данъчните ставки за столичани.
Общото увеличение на собствените приходи на Столична община за този период надхвърля 185 млн. лева.
Сред факторите, които допринасят за повишените финансови резултати, е по-добрата събираемост, както и въвеждането
на съвременни онлайн услуги за гражданите, посочват от общината.
Вследствие на раздвижването на имотния пазар и увеличеното търсене постъпленията от данъка за възмездно
придобиване на недвижими имоти в София през 2017 г. са с над 13,2 млн. лева повече, отколкото през 2016 г.
Приходите по това перо в столичната хазна надхвърлят 111,2 млн. лева. От данък сгради постъпленията в бюджета са над
101,5 млн. лева.
От туристически данък приходите са близо 2,6 млн. лева, което е с над 803 хил. лева повече от тези през 2016 г.
Увеличението на броя на нощувките (също с около 800 хиляди) се обяснява с по-големия брой на туристическите и бизнес
пътуванията до града.
"Със 7 млн. лв. повече от предходната година са средствата, постъпили като данък МПС – общо 84,1 млн. лева. Това се
дължи както на добрата събираемост на този данък, така и на увеличения брой нови автомобили, регистрирани в София",
коментира Дончо Барбалов.
По думите му през 2017 г. обяснимо по-малко са постъпленията от приватизация, които в бъдеще се очаква да играят все
по-малка роля в общите общински приходи. От продажба на сгради приходите са 8,2 млн. лева, което е с 2,3 млн. лева помалко от 2016 г.
Такова е положението и с продажбата на земя – в общината са влезли близо 10 млн. лева – с 1,8 млн. по-малко от
предходната година.
Общо неданъчните приходи (административни такси, лихви, глоби, наеми, продажби и т.н.) за 2017 г. са над 333,3 млн.
лева, което е с 9 млн. лева повече от събраните средства през 2016 г.
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В. Банкерь
√ С над 1 млн. лв. са глобени бензиностанции за калпави горива
От разпространение на пазара са спрени общо 300 хил. литра некачествен бензин и дизел
За изминалата година Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е извършила 1047 проверки на
обекти, разпространяващи течни горива, и е наложила санкции за над 1 милион лева. Това съобщи Васил Ненчев, главен
директор на Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива", пред Нова телевизия. Той допълни, че от
агенцията са взети 1274 проби от територията на цялата страна, като 724 от тях са били от дизелово гориво, 539 от
автомобилен бензин и 11 от други течни горива.
"Проверките са установили 71 несъответствия при качеството на горива и 14 отклонения за съдържание на био компонент
в тях", каза Ненчев. По думите му за периода на миналата година са спрени от разпространение на пазара общо 300 хил.
литра некачествено течно гориво - 100 хил. автомобилен бензин и 200 хил. гориво за дизелови двигатели.
По думите на Ненчев основните показатели, за които следи агенцията, са плътност, октаново и цетаново число,
дестилационни характеристики, пламна температура, гранична температура на филтруемост, както и за съдържанието на
сяра и вода в разпространяваните течни горива.
За миналата година ДАМТН е наложила 134 принудителни административни мерки, съставила е и връчила общо 142 броя
актове за установяване на административни нарушения, както и 115 наказателни постановления на неизрядните
търговците на обща стойност над 1 000 000 лв. "Най-честите отклонения, които откриваме, са по показател пламна
температура при дизела, а при бензина показател дестилационни характеристики", заяви главният директор. От думите
му стана ясно, че през последните години не е установено наличие на вода в дизеловото гориво.
Ненчев съобщи, че за 2017 г. подадените сигнали от граждани към ДАМТН са били 27, като всеки един от тях е бил
проверен. Резултатите са показали, че само при две от пробите са открити несъответствия.
Varna Utre
√ Електронните свидетелства за съдимост по служебен път
Въвежда се и облекчение при подаване на заявления за издаване на свидетелства за съдимост на гише в районните
съдилища
Министерството на правосъдието ще предоставя по служебен път електронни свидетелства за съдимост за неосъждани
лица. Това предвижда проект за изменение на наредба, публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от пресцентъра
на ведомството.
С промяната на наредбата се предвижда още свидетелствата да се издават по заявление от централните и териториалните
органи на изпълнителната власт чрез длъжностни лица, оправомощени да получават достъп до данните за съдимост.
Министерството на правосъдието ще бъде компетентно да издава електронните свидетелства по служебен път и след
подаване на онлайн заявление по образец. Няма да се събира държавна такса, а срокът за получаване на свидетелството
е до 3 работни дни.
Въвежда се и облекчение при подаване на заявления за издаване на свидетелства за съдимост на гише в районните
съдилища, като отпада изискването гражданите да предоставят препис от акта за раждане или удостоверение за раждане
в оригинал или нотариално заверено копие или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за
родителите на лицето.
В. Дума
√ Търговците на ток вече няма да дават предварителни справки
Търговците и производителите на електроенергия вече няма да са задължени да подават предварителни месечни справки
към фонд "Сигурност на електроенергийната система". Това е регламентирано в изменения на наредба, одобрена от
Министерския съвет вчера.
С друга промяна се въвежда изискване до 30-о число на месеца, следващ отчетния, участниците на пазара (с изключение
на крайните клиенти), да предоставят на фонда справка за стойността и количествата фактурирана електроенергия, както
и за счетоводните документи за закупуването й. Такава информация се изисква и в момента с писма до търговците, но
липсата на ясна уредба води до непоследователното й представяне. Данните са необходими за правилно начисляване на
5-процентните вноски на задължените лица. Практиката досега показва, че около 15% от всички задължени лица не
подават информация към фонда, а в много случаи справките са непълни.
С измененията се въвежда и регламент за реда и начина за набиране на вноски от трите нови категории задължени лица операторът на електропреносната мрежа, операторите на газопреносни мрежи и операторите на съоръжения за
съхранение на природен газ. До момента това се определяше от УС на фонда.
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В. Монитор
√ Първи сме в ЕС по недостъпност на отоплението
България е на първо място в Европейския съюз (ЕС) по брой хора, които не могат да си позволят да отопляват дома си,
сочат данни на Евростат за 2016 г. Оказва се, че над 39% от населението у нас нямат финансовата възможност да отопляват
жилището си както трябва. В същото време средната стойност на този показател за целия Европейски съюз е 8,7 на сто.
На второ място след България е Литва, където обаче стойността е с цели 10% по-ниска от нашата - 29,3%. Трета е Гърция с
29,1 на сто. Следват Кипър, Португалия и Италия. В Румъния процентът е близо три пъти под нашия - 13,8%.
Най-малко са хората, които не могат да отоплят добре домовете си във Финландия (1,7%), Люксембург (1,7%) и Швеция
(2,6%).
Утешителен донякъде е фактът, че у нас все пак има прогрес - през 2006 г. 69,5% не са можели да си позволят нормално
отопление на жилището си през зимата.
Economic.bg
√ Държавата ще опита да ограничи „мръсните“ коли в цяла България
Ще се търси европейско финансиране за поставяне на газ анализатори във всички районни управления на КАТ
Министерството на екологията ще опита да осигури европейско финансиране, с което да бъдат закупени газ анализатори
за всички 28 районни дирекции на „Пътна полиция“. Целта е навсякъде в страната да бъде забранено регистрирането на
автомобили, които замърсяват прекомерно атмосферата. Това обяви министърът на околната среда и водите Нено Димов,
който присъства на церемонията по пускането в действие на газ анализаторите в столичния КАТ, предава „Фокус“.
„По ОП „Околна среда“ в момента не е допустим подобен тип дейност. Ще преговарям с комисията и ще се опитам да
намеря финансиране, така че и в останалите пунктове да могат да бъдат закупени такива газ анализатори“, каза Димов.
„Ще преговарям МВР да може бъде бенефициент по оперативната програма и да се отпуснат средства за закупуване от
държавата на газ анализатори за всички останали области в страната“, добави той.
Той се надява до края на тази и началото на следващата година инициативата да бъде реализирана в цялата страна. „София
е добър старт, но ако не го направим в цялата страна, няма да има необходимия ефект“, посочи министърът.
По неговите думи инсталирането на подобни устройства в пунктовете на КАТ е само първата стъпка. „Трябва да има и
следващи - за пунктовете за технически преглед, контрол върху сервизите и по пътищата, така че да можем да се преборим
с един от двата най-големи замърсители на въздуха“, каза Нено Димов. „Пътният трафик е единият източник, а битовото
отопление е другият. Успоредно трябва да работим и с двете“, допълни той.
Началникът на отдел “Пътна полиция” комисар Тенчо Тенев уточни, че общината е подарила седем уреда, от които два са
мобилни и ще бъдат използвани за проверки на пътя. Ако количеството на изгорелите газове е извън стандартите,
автомобилът ще бъде спиран от движение, докато собственикът не го ремонтира.
Шофьорите ще имат един месец, за да отстранят проблемите по своите автомобили, защото след този сок ще започнат
проверките на пътя с мобилните газ анализатори. В едномесечния срок те ще могат да проверят безплатно колата си в КАТ
и ако има проблем, ще им бъдат дадени препоръки.
"След този срок, ако са констатирани нарушения, пътна полиция има законово основание да спира от движение
автомобилите", каза комисар Тенчо Тенев.
Profit.bg
√ Азиатските акции близо до рекорд, Dow Jones проби 25 000 пункта
Азиатските акции се доближиха до рекордни нива днес, след като изнесените данни за щатската икономика дадоха
индикации за стабилен икономически растеж.
В същото време доларът продължава да губи позиции, след като ниската инфлация ограничи лихвите по щатските
държавни облигации.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с близо 0.3% в сутрешната търговия до 584.5 пункта, като основните
индекси в Австралия и Южна Корея бележат повишение от 0.6 и 0.8%, респективно.
Индексът на MSCI остава на около 1% от рекордното си ниво от 591.5 пункта, достигнато през ноември 2007 г.
Японският индекс Nikkei 225 добави 0.5%, до 26-годишен връх.
Глобалният индекс на MSCI нараства с 2.1% от началото на седмицата и е на път да запише най-доброто си седмично
представяне от юли.
Изнесените вчера данни на ADP показаха, че частният сектор в САЩ е създал 250 000 нови работни места през декември,
което е най-голямото месечно увеличение от март и е доста над очакванията на икономистите за ръст от 190 000.
Това подпомогна щатския индекс Dow Jones, който затвори над нивото от 25 000 пункта за първи път в историята. S&P 500
се повиши с 0.40%, докато технологичният Nasdaq Composite добави 0.18%, като и двата индекса приключиха деня на
рекордни нива.
Изнесените данни за частния сектор подкрепиха очакванията за данните за неселскостопанската заетост, които трябва да
излязат по-късно днес. Прогнозите са за ръст на заетоста със 190 000 през декември.
Въпреки признаците за силен пазар на труда в САЩ, доларът остава слаб, като доларовият индекс се търгува малко над
тримесечното си дъно.
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Доларовият индекс бе на ниво от 91.877 пункта - близо до достигнатото вчера тримесечно дъно от 91.751 пункта.
Лихвата по 10-годишните щатски облигации бе на ниво от 2.460%, под седеммесечния връх от 2.504%, достигнат на 21
декември.
Тези нива са почти същите както преди година, въпреки че Федералният резерв вдигна лихвите на три пъти през миналата
година и на фона на пазарните очаквания за нови три вдигания на лихвите през 2018 г.
Еврото запазва позициите си на ниво от 1.2075 спрямо долара, като задържа ръста си от 0.6% за седмицата и се доближава
до 2.5-годишния си връх от 1.2092, достигнат през септември.
По-късно днес се очакват даните за инфлацията в Еврозоната, като прогнозите са за намаляване до 1.4% през декември, в
сравнение с 1.5% през ноември.
Много от валутите на развиващите се икономики тази седмица поскъпнаха дори още повече спрямо долара, тъй като
инвеститорите търсят по-висока доходност.
От началото на 2018 г. бразилският реал бележи 2.4% ръст спрямо долара, мексиканското песо поскъпва с 1.8%,
индонезийската рупия с 1.1%, а индийската рупия с 0.7%.
От друга страна, йената поевтинява с 0.1% спрямо долара през тази седмица, до 112.83 йени за долар.
Според някои пазарни играчи обаче, измененията от началото на годината се дължат основно на краткосрочни спекуланти,
докато много дългосрочни инвеститори все още не се включват на пазара.
При суровините цените на петрола се понижиха леко, но се задържат на най-високите си нива от май 2015 г., на фона на
опасенията около доставките, предвид напрежението в Иран.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняват до 61.94 долара за барел, след като в предходната сесия бяха
поскъпнали до 62.21 долара.
Цената на петрола от сорта брент се понижи с близо 0.2%, до 67.95 долара за барел.
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