Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

News.bg
√ АИКБ виждат лъжа или некомпетентност в нереално високата цена на тока
Асоциация на индустриалния капитал в България - АИКБ алармира за неаргументирано повишаване на цената на
електроенергията в страната, продължаващо месеци.
Те се обръщат към премиера Бойко Борисов и председателя на КЕВР Иван Иванов и коментират, че нееднократно са
сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на платформите на "Българска
независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на дългосрочни продукти и резултати
от сегмент "ден напред" с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX.
АИКБ припомнят, че с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за
периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. в размер на 70 лв./MWh след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три
борси, както и при прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. в интервала
72,00 - 75,00 лв./MWh. Това е ясен референтен сигнал за индустриалните потребители в България за очаквани ценови нива,
допълват от асоциацията.
На тази база се изготвят програми за развитие във всяко едно дружество в България, по начина, по който Министерство на
финансите прави своите приходни и разходни бюджетни разчети.
В действителност резултатите след август 2018 г. показват не само значителен ръст над прогнозираното, но през
последните седмици и дни цените на електроенергията за свободен пазар у нас буквално се взривиха, за да достигнат
абсурдните нива от 250-275 лв./MWh. Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален, обясняват АИКБ.
Твърдения на ресорни управляващи сектора, че това е само резултат от пазара, са или съзнателно изричани неистини, или
напълно недопустима некомпетентност, допълеват те.
АИКБ считат, че "цените, на които сме свидетели, са резултат и на системна безотговорност по отношение ресорни
ангажименти и нихилизъм спрямо индустриалните енергопотребители - без претенции за изчерпателност."
"Като се започне от недалновидно управление на държавната енергетика в частта добив и производство, мине се през
непрозрачни интереси при резервиране на мощности и се стигне до елементарното "хитруване" за компенсиране на
високи цени за емисионни квоти, изземвайки ресурс от крайните индустриални потребители, чрез манипулирано
ограничено предлагане на електроенергия", допълват те.
"Въпрос само на време е високите крайни цени на електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати през
регулираната цена", обясняват АИКБ
"Вече получаваме сигнали за преустановяване на производствени режими в енергоинтензивни производствени мощности
- ето защо настояваме за навременни енергични и конкретни действия", пишат те до Борисов.
БНТ
√ Работодателите с отворено писмо до премиера заради скок на тока за бизнеса
Спешни мерки срещу драстичното поскъпване на тока за бизнеса на свободния пазар поискаха работодатели в отворено
писмо до премиера Бойко Борисов. Търговците на ток обясниха, че не спекулират, а от електроенергийната борса
съобщиха, че увеличението на цената се дължи на по-голямото търсене през последните дни. От КЕВР извършват анализ
на сектора, който ще е готов в средата на декември.
В отвореното си писмо работодателите алармират премиера Бойко Борисов, че цената на свободния пазар е скочила за
последните месеци с близо 350%.
Васил Велев - председател на АИКБ: При референтна цена 70 лв. за мегават, т.е. на тази база е сметната цената на
електроенергията за бита, в момента индустрията плаща цени от порядъка на 200 и над 200 лв. за електроенергия.
Реакцията на предприятията е много остра. Работодателите настояват за увеличаване на количествата енергия на борсата,
контрол на търговията от страна на КЕВР и премахване на държавния монопол.
Васил Велев -председател на АИКБ: На този пазар има един продавач - БЕХ, чрез трите си дружества, АЕЦ, ТЕЦ-2 и НЕК
.Всъщност, други продавачи на електроенергия няма. Т.е. това е един монопол, който няма регулатор.
Търговците на ток също смятат, че високите цени се дължат на липсата на достатъчно предлагане и на монопол.
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Соня Кадиева - Асоциация Свободен енергиен пазар: Търговците на електроенергия не спекулират с цената на
електроенергията. Ние купуваме на цената, на която продават производителите продавачи на платформите на Българската
независима енергийна борса. Проблемът, който стои и трайно не се решава, е в монопола на доставките в България.
От ЧЕЗ заявиха,че електроразпределителните дружества не влияят върху цената на тока на свободния пазар в частта
мрежови услуги.
Виктор Станчев, ЧЕЗ: Към този момент няма увеличение на мрежовите услуги, които влизат в ЧЕЗ - Разпределение
специално. Тази цена се определя от регулатора. И това са цени, които могат да бъдат променени в началото на
регулаторния период.Това е средата на следващата година.
От КЕВР съобщиха, че до 20 декември тече предварителен анализ на свободния електроенергиен пазар и ако бъдат
установени злоупотреби, ще започне разследване.
От електроенергийната борса съобщиха за БНТ, че не могат да влияят на котировките, а увеличението на тока за бизнеса
се дължи на голямото търсене през последните дни.
БНР
√ Бизнесът се оплака на премиера, че токът на свободния пазар драстично е поскъпнал
За нерагламентирано поскъпване на електроенергията през последните месеци предупреждават в писмо до премиерът
Бойко Борисов от Асоциацията на индустриалния капитал. От там твърдят, че през последните дни цените на тока, търгуван
на свободния пазар, буквално са се взривили и достигат нива от 250 - 275 лева за мегават час, което е ръст от 350 процента
спрямо тези от август месец.
Бизнесът настоява пред Борисов да се предприемат конкретни действия за овладяване на ситуацията, която водела до
преустановяване на работата на енергоинтензивни производствени мощности.
Вече има и сигнали за преустановяване на производството на някои енергоинтензивни мощности, се казва още в писмото.
Според работодателската организация значителен ръст над прогнозираното в цените се забелязва от август тази година,
но през последните седмици цената на електроенергията на свободния пазар достига до 250-275 лева за мегават час.
"Увеличението от 350 на сто е всико друго, но не и нормално", се посочва в писмото до премиера.
От Асоциацията смятат, че твърденията на ресорните управляващи, че това е само резултат от пазара, са или съзнателно
изричани неистини, или напълно недопустима некомпетентност. Според работодателската организация въпрос на време
е високите крайни цени на електроенергията да се прехвърлят и към битовите абонати през регулираната цена. Затова от
там настояват за навременни и конкретни действия.
В началото на октомври Асоциацията на индустриалния капитал сезира КЕВР за повишените цени на тока на свободния
пазар и Комисията взе решение да започне разследване дали има основания за това.
Investor.bg
√ АИКБ пита премиера за скока в цената на тока за индустриалните потребители
Въпрос на време е високите крайни цени на електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати през
регулираната цена
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пита премиера за неаргументираното повишаване на цената на
електроенергията в страната за индустриалните потребители. Въпрос на време е високите крайни цени на електроенергия
да се прехвърлят и към битовите абонати през регулираната цена. Това се посочва в писмо на работодателската
организация до премиера.
Вече месеци наред наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната, пише в писмото
на АИКБ. И припомнят, че нееднократно са сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани
количества и цени на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), включително и при директни
сравнения на дългосрочни продукти и резултати от сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM
и унгарската борса HUPX.
От асоциацията припомнят, че от юли т.г. КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода
01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв./Mwh след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три борси,
както и при прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. в интервала 72,00
– 75,00 лв./MWh. В действителност резултатите след август 2018 г. не само че показват значителен ръст над
прогнозираното, но през последните седмици и дни цените на електроенергията за свободен пазар у нас буквално се
взривиха, за да достигнат абсурдните нива от 250-275 лв./MWh. Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален,
посочват от АИКБ.
Според индустриалците твърдения на ресорни управляващи сектора, че това е само резултат от пазара, са или съзнателно
изричани неистини, или напълно недопустима некомпетентност. Цените, на които сме свидетели, са резултат и на
системна безотговорност по отношение ресорни ангажименти и нихилизъм спрямо индустриалните енергопотребители –
без претенции за изчерпателност, като се започне от недалновидно управление на държавната енергетика в частта добив
и производство, мине се през непрозрачни интереси при резервиране на мощности и се стигне до елементарното
„хитруване“ за компенсиране на високи цени за емисионни квоти, изземвайки ресурс от крайните индустриални
потребители, чрез манипулирано ограничено предлагане на електроенергия.
От АИКБ смятат, че е въпрос на време високите крайни цени на електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати
през регулираната цена. От асоциацията вече получават сигнали за преустановяване на производствени режими в
енергоинтензивни производствени мощности и настояват за навременни енергични и конкретни действия.
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Цените на енергийната борса зависят от кандидат-купувачите и кандидат-продавачите на електроенергия, каза пред БТА
изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса /БНЕБ/ Константин Константинов* по повод
изпратеното писмо.
"Цените, които се публикуват, са резултат от подадените обвързващи оферти на купувачите и продавачите", уточни
Константинов. По думите му БНЕБ е само посредник между купувачите и продавачите на електроенергия и цените по
никакъв начин не зависят от борсата
Economic.bg
√ АИКБ се оплака на Борисов от високите цени на свободния пазар на ток
Според бизнеса това поскъпване скоро ще се отрази и на цената на регулиран пазар за битови потребители
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов заради
"нерегламентирано поскъпване на електроенергията за индустриални потребители".
От Асоциацията казват, че ценовите нива след август 2018 г. за значително по-високи от прогнозираните от Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР). През последните седмици и дни цените на електроенергията за свободен пазар у
нас буквално се взривиха, за да достигнат абсурдните нива от 250-275 лв./MWh, пише в позицията на работодателската
организация. В нея се обяснява още, че това е ръст от над 350% в сравнение с цените на свободния пазар от месец август
2018 г.
Вече месеци наред наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната. Нееднократно
сме сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на платформите на
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на дългосрочни продукти и
резултати от сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX, коментират
от АИКБ.
Според бизнеса твърденията на ресорните управляващи, че високите цени са резултат от пазара не са верни и показват
некомпетентност. „Цените, на които сме свидетели, са резултат и на системна безотговорност по отношение ресорни
ангажименти и нихилизъм спрямо индустриалните енергопотребители.
Според АИКБ е въпрос на време високите крайни цени на електроенергията да се отразят и на битовите абонати през
регулираната цена на тока.
„Вече получаваме сигнали за преустановяване на производствени режими в енергоинтензивни производствени мощности
– ето защо настояваме за навременни енергични и конкретни действия”, настояват от асоциацията.
Marica.bg
√ АИКБ с писмо до Борисов за цената на тока
Ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ в писмо до премиера Бойко Борисов настоява
да бъдат предприети мерки заради наблюдаваното според асоциацията вече месеци наред неаргументирано повишаване
на цената на електроенергията в страната.
Вече получаваме сигнали за преустановяване на производствени режими в енергоинтензивни производствени мощности
– ето защо настояваме за навременни енергични и конкретни действия, пише в писмото, разпространено от пресцентъра
на работодателската организация, пише vevesti.bg.
Според Асоциацията резултатите след август 2018 г. не само че показват значителен ръст над прогнозираното, но през
последните седмици и дни цените на електроенергията за свободния пазар достигнат до нива от 250-275 лв./MWh. Ръст
от над 350 на сто е всичко друго, но не и нормален, се заявява в писмото до премиера.
АИКБ изтъква, че твърдения на ресорни управляващи сектора, че това е само резултат от пазара, са или съзнателно
изричани неистини, или напълно недопустима некомпетентност. Според работодателската организация въпрос само на
време е високите крайни цени на електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати през регулираната цена.
Econ.bg
√ АИКБ с призив към Борисов за действия срещу поскъпването на тока
Вече получаваме сигнали за преустановяване на производствени режими в енергоинтензивни производствени
мощности – ето защо настояваме за навременни енергични и конкретни действия, заявяват от писмо от
Асоциацията на индустриалния капитал в България
Вече получаваме сигнали за преустановяване на производствени режими в енергоинтензивни производствени мощности
– ето защо настояваме за навременни енергични и конкретни действия.
Това заявяват от писмо от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ до министър-председателя Бойко
Борисов във връзка с неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната.
Писмото е адресирано и до КЕВР. В него се твърди за ръст от над 350% на цената на тока. Вече месеци наред наблюдаваме
неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната. Нееднократно сме сигнализирали за абсурдни и
видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на платформите на „Българска независима енергийна борса“
ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на дългосрочни продукти и резултати от сегмент „ден напред“ с
количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX, заявяват от АИКБ.
Те припомнят решение на КЕВР, с което определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01.07.2018
г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв./MWh след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три борси, както и при
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прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. в интервала 72,00 – 75,00
лв./MWh. Естествено, това беше ясен референтен сигнал за индустриалните потребители в България за очаквани ценови
нива.
От работодателската организация посочват, че на тази база се изготвят програми за развитие във всяко едно дружество у
нас – по начина, по който Министерство на финансите прави своите приходни и разходни бюджетни разчети. В
действителност резултатите след август 2018 г. не само че показват значителен ръст над прогнозираното, но през
последните седмици и дни цените на електроенергията за свободен пазар у нас буквално се взривиха, за да достигнат
абсурдните нива от 250-275 лв./MWh. Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален, подчертават от АИКБ.
Твърдения на ресорни управляващи сектора, че това е само резултат от пазара, са или съзнателно изричани неистини, или
напълно недопустима некомпетентност. Цените, на които сме свидетели, са резултат и на системна безотговорност по
отношение ресорни ангажименти и нихилизъм спрямо индустриалните енергопотребители – без претенции за
изчерпателност, като се започне от недалновидно управление на държавната енергетика в частта добив и производство,
мине се през непрозрачни интереси при резервиране на мощности и се стигне до елементарното „хитруване“ за
компенсиране на високи цени за емисионни квоти, изземвайки ресурс от крайните индустриални потребители, чрез
манипулирано ограничено предлагане на електроенергия.
Впрочем, въпрос само на време е високите крайни цени на електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати през
регулираната цена, категорични са от АИКБ.
INews.bg
√ АИКБ зове Борисов за мерки срещу 350% поскъпване на тока
Въпрос на време е високите цени да се прехвърлят и към битовите абонати, предупреждават индустриалците
Вече получаваме сигнали за преустановяване на производствени режими в енергоинтензивни производствени мощности
– ето защо настояваме за навременни енергични и конкретни действия.
Това заявяват от писмо от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) до министър-председателя Бойко
Борисов във връзка с неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната. Писмото е адресирано и до
КЕВР. В него се твърди за ръст от над 350% на цената на тока.
"Вече месеци наред наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната", посочват от
АИКБ в писмото. "Нееднократно сме сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества
и цени на платформите на "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения
на дългосрочни продукти и резултати от сегмент "ден напред" с количества и цени на румънската борса OPCOM и
унгарската борса HUPX.
От асоциацията припомнят решение на КЕВР, с което определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода
01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв./MWh след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три борси,
както и при прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. в интервала 72,00
– 75,00 лв./MWh. Естествено, това беше ясен референтен сигнал за индустриалните потребители в България за очаквани
ценови нива.
От работодателската организация посочват, че на тази база се изготвят програми за развитие във всяко едно дружество у
нас – по начина, по който Министерство на финансите прави своите приходни и разходни бюджетни разчети.
В действителност резултатите след август 2018 г. не само че показват значителен ръст над прогнозираното, но през
последните седмици и дни цените на електроенергията за свободен пазар у нас буквално се взривиха, за да достигнат
абсурдните нива от 250-275 лв./MWh. Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален, подчертават от АИКБ.
"Твърдения на ресорни управляващи сектора, че това е само резултат от пазара, са или съзнателно изричани неистини,
или напълно недопустима некомпетентност", изтъкват от АИКБ. "Цените, на които сме свидетели, са резултат и на системна
безотговорност по отношение ресорни ангажименти и нихилизъм спрямо индустриалните енергопотребители.
Без претенции за изчерпателност, като се започне от недалновидно управление на държавната енергетика в частта добив
и производство, мине се през непрозрачни интереси при резервиране на мощности и се стигне до елементарното
"хитруване" за компенсиране на високи цени за емисионни квоти, изземвайки ресурс от крайните индустриални
потребители, чрез манипулирано ограничено предлагане на електроенергия.
Впрочем, въпрос само на време е високите крайни цени на електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати през
регулираната цена", категорични са от АИКБ.
Actualno.com
√ АИКБ пак се оплаква на Борисов от цената на индустриалния ток
През последните седмици и дни цените на електроенергията за свободния пазар буквално избухнаха, за да достигнат
абсурдните нива от 250-275 лв./MWh. Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален, пишат в отворено писмо от
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) до премиера Бойко Борисов.
Писмото е подписано от Васил Вeлев – председател на УС на АИКБ, копие е изпратено и до председателя на КЕВР Иван
Иванов.
От АИКБ уточняват, че вече имат сигнали за преустановяване на производствени режими в енергоинтензивни
производствени мощности и настояват за навременни енергични и конкретни действия. Такъв пример са предприятията
от старозагорския Холдинг "Металик". Съгласно АИКБ има неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в
страната месеци наред. "Нееднократно сме сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани
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количества и цени на платформите на "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), включително и при директни
сравнения на дългосрочни продукти и резултати от сегмент "ден напред" с количества и цени на румънската борса OPCOM
и унгарската борса HUPX", се казва в писмото.
Според Асоциацията на индустриалния капитал твърдения на ресорни управляващи сектора, че това е само резултат от
пазара, са или съзнателно изричани неистини, или напълно недопустима некомпетентност. „Цените, на които сме
свидетели, са резултат и на системна безотговорност по отношение ресорни ангажименти и нихилизъм спрямо
индустриалните енергопотребители – без претенции за изчерпателност, като се започне от недалновидно управление на
държавната енергетика в частта добив и производство, мине се през непрозрачни интереси при резервиране на мощности
и се стигне до елементарното „хитруване“ за компенсиране на високи цени за емисионни квоти, изземвайки ресурс от
крайните индустриални потребители, чрез манипулирано ограничено предлагане на електроенергия. Впрочем, въпрос
само на време е високите крайни цени на електроенергия да се прехвърлят и към битовите абонати през регулираната
цена“, пише още в писмото до премиера и КЕВР.
АИКБ припомня, че с решение на КЕВР от 1 юли т.г. е определена прогнозна годишна пазарна цена за базов товар до
30.06.2019 г. в размер на 70 лв./MWh след анализ на търговските резултати на трите борси, както и при прогноза за цена
на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в интервала 72,00 – 75,00 лв./MWh. И за тях
това бил ясен референтен сигнал за очаквани ценови нива, на която база изготвят програмите си за развитие. Това е
причината от АИКБ да определят поскъпването на електроенергията с над 350% като "взрив".

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Промените в Изборния кодекс влизат в Правната комисия в НС
Правната комисия в Народното събрание ще обсъди промените в Изборния кодекс, внесени от управляващите. Те
предвиждат премахване на номерата пред имената на политическите партии и коалиции в интегралната бюлетина и
отлагане на машинното и електронно гласуване. Комисията ще разгледа и предложението на левицата за намаляване на
депутатските заплати.
Управляващите искат отлагане на машинното гласуване, въпреки че законът предвижда то да бъде въведено масово от
догодина. Предлаганите поправки включват Централната избирателна комисия да решава в колко секции да има машинно
гласуване, но те не трябва да се по-малко от 1000. Машини ще могат да се поставят само в секции с над 300 избиратели и
то само в страната.
Измененията предвиждат още дистанционното електронно гласуване да се реализира поетапно, за да се осигури
допълнителна защита от хакерски атаки. Премахването на номера пред политическите формации в бюлетината е
мотивирано с избягването на погрешно посочване на преференция.
Правната комисия ще обсъди и предложението на БСП за промяна в Правилника за дейността на Народното събрание, с
което се предвижда депутатската заплата да се намали с 543 лева и да падне под 3000 лева. Предлага се индексирането
на заплатите да се обвързва не със средната, а с минималната работна заплата за страната.
√ Старозагорски предприятия спряха работа заради поскъпване на електрическата енергия
Поскъпването на електрическата енергия на свободния пазар доведе до проблеми в много старозагорски предприятия.
Някои дори спряха работа, други намалиха мощностите си, за да не търпят непосилни загуби. Фирми от региона изпратиха
писмо до премиера Бойко Борисов и КЕВР с искане на помощ и обяснение за нереално високите цени.
"И днес токът на енергийната борса държи изключително високи цени, които достигат 250 лева на мегаватчас, което
доведе до спиране на мощности в определени фирми", каза Славин Янакиев, директор на едно от потърпевшите
предприятия в Стара Загора.
"КЕВР е определила прогнозни цени на база товар за 70 мегават час. Към момента са 250 и няколко лева, което прави три
пъти и отгоре. За едно предприятие, което плаща 300 хиляди лева месечно за електроенергия, това става над 1 милион.
Непосилно е да се приеме, затова предприехме действия, спряхме едно от предприятията, за да не прави тази голяма
консумация, защото не е рентабилно."
Според Янакиев ако тези цени се задържат, са изправени пред фалит.
"Подготвяме сигнал до министър-председателя, но не е идеята да протестираме по някакъв начин, просто искаме да
информираме, че това, което се случва в момента, е ненормално и да се вземат мерки".
√ "Афис": 56 % от българите смятат, че по-ниска цена на тока ще спре замърсяването на въздуха
56 процента от българите смятат, че по-ниска цена на тока ще спре замърсяването на въздуха. Това показват данни в
проучване на агенция "Афис", проведено сред над 1000 граждани на страната. Над една трета от тях усещат влошаване на
качеството на въздуха в населеното място, в което живеят, докато само 12 процента усещат подобрение.

5

Освен намаляването на цената на тока, ефективни мерки за справяне с проблема са намалението на движението с коли,
стимулирането на обществения транспорт и домашното отопление с газ, както и спирането на дима от индустриалното
производство.
√ Без дебат и с почти пълно единодушие депутатите освободиха Ивайло Московски от НС
Без дебат и с почти пълно единодушие депутатите приеха оставката на бившия транспортен министър Ивайло Московски
като депутат. „За“ гласуваха 146 народни представители, само трима се въздържаха. Московски се върна в парламента,
след като подаде оставка заради тежката катастрофа край Своге. Сега се оттегля, за да поеме поста вицепрезидент на
Черноморската банка за търговия и развитие. Номинацията му за този пост беше обявена още през септември. Неговото
място като депутат от Плевенския многомандатен избирателен район ще бъде заето от Ралица Добрева.
С декларация от парламентарната трибуна, депутатът от ГЕРБ Владимир Тошев отбеляза годишнина от кончината на
първия български екзарх и председател на първото Народно събрание Антим Първи:
"Не бива да забравяме, че без неговата саможертвена любов и без трудовете на дейците на нашата църковна и национална
независимост, днес едва ли щяхме да имаме автокефална Българска православна църква и да се радваме, че живеем в
свободно отечество".
Корекция на спорни текстове в два социални закона ще бъдат обсъждани в пленарната зала на парламента днес. До
прегласуването на двата закона - за хората с увреждания и за личната помощ, се стигна, след като протестиращите майки
на деца с увреждания и омбудсманът Мая Манолова изразиха опасения, че много нуждаещи ще останат без асистент
заради орязано финансиране. След среща с премиера Бойко Борисов исканията им бяха удовлетворени. И днес депутатите
ще гласуват 71 милиона лева да бъдат прехвърлени от централния бюджет в бюджета на Социалното министерство. Така
обещаните от правителството 150 милиона лева повече за лични асистенти ще са видими в бюджета на социалното
ведомство.
Депутатите ще гласуват отново вицепремиерът да оглави Националния съвет за хора с увреждания, както поискаха
майките. Този текст бе коригиран заради възможността Валери Симеонов да го оглави, но след оттеглянето му се връща
първоначалният текст.
√ Пловдив е домакин на форум “Канада – България: СЕТА – Икономическо партньорство”
Първа по рода си регионална кръгла маса “Канада – България: СЕТА – Икономическо партньорство за повече бизнес
възможности” ще се проведе в Пловдив.
Във форума ще участват икономисти и представители на различни български индустрии.
Основна цел на събитието е да помогне на експортно ориентираните български индустрии да стъпят още по-стабилно на
пазарите отвъд океана.
Срещата с бизнеса ще бъде открита от посланика на Канада Н.Пр. Кевин Хамилтън и от кмета на Пловдив Иван Тотев.
√ Еврогрупата не се споразумя за бюджет на еврозоната и за европейска схема за гарантиране на влоговете
Финансовите министри от еврозоната (Еврогрупа) постигнаха съгласие във вторник да предоставят на Европейския
спасителен механизъм (ESM фонда) нови отговорности, но в същото време отложиха взимането на решение по важните
въпроси за самостоятелен бюджет на еврозоната и за европейската схемата за гарантиране на депозитите, тъй като не
успяха да постигнат споразумение, съобщава Ройтерс.
По време на доста тежко заседание, продължило близо 18 часа, министрите обсъдиха по-задълбочена икономическа
интеграция на 19-те страни, споделящи единната валута, която да подготви еврозоната за следваща потенциална
финансова криза. Трябва обаче да се има предвид, че след почти една година на изпълнени с политически трудности
преговори, остана много малка част от първоначалната амбиция за по-дълбоки реформи, подкрепена най-вече от
френския президент Еманюел Макрон.
"Ние се съгласихме да подобрим ролята на фонда ESM за по-нататъшно укрепване на възможностите за предотвратяване
и разрешаване на кризи в еврозоната", заяви на пресконференция след края на заседанието председателят на Еврогрупата
Марио Сентено.
Двете ключови идеи обаче - за отделен бюджет на страните от еврозоната и за Европейска схема за гарантиране на
депозитите (EDIS) - се оказаха прекалено противоречиви и под тях ще продължи да се работи и занапред.
Относно схемата за гарантиране на депозитите, недоверието сред страните-членки на еврозоната е толкова голямо, че те
не все още не могат да се споразумеят за пътна карта за започване на политически преговори.
"Необходимо е да се свърши повече работа по отношение на EDIS, преди да можем да се споразумеем за пътна карта за
започване на политически преговори. Новината тук е, че ще създадем работна група на високо равнище с мандат да работи
по следващите стъпки и ще докладваме през юни 2019-а година", посочи Сентено.
Беше отложена и идеята на Еманюел Макрон за бюджет на еврозоната в размер на стотици милиарда евро, който да бъде
финансиран от специални данъци и национални вноски и да има за цел да стабилизира еврозоната в случай на криза.
Министрите от Еврогрупата само посочиха, че ако от тях бъде поискано от европейските лидери на срещата на върха на
14-ти декември, те са готови да работят по френско-германското предложение за бюджет на еврозоната за по-голяма
"конкурентоспособност и сближаване" на икономиките в региона, който да бъдат част от цялостния бюджет на ЕС. Самият
негов размер ще бъде определен от европейските лидери.
Финансовите министри се споразумяха единствено по въпроса за по-големите правомощия на Европейския механизъм за
стабилност (ESM), като той ще може да отпуска заеми на Фонда за преобразуване на банките в еврозоната (фонда SRF) в
случай на криза, при която бъдат използвани всички налични ресурси на SRF.
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Отпусканите от ESM заеми ще бъдат налични от 2024-а година, или по-рано, ако банковият преглед през 2020-а година
покаже, че рисковете от колапс на банките са намалели толкова много, че няма да е необходима подобна подкрепа, реши
Еврогрупата.
Финансовите министри също така ще позволят на Европейския спасителен механизъм да отпуска заеми на дадено
правителство от еврозоната, което обаче провежда фундаментални стабилни политики, но е засегнато от евентуален
икономически шок, а не от собствените неправилни политики.
За да бъде допуснат такъв заем обаче, съответното правителството не може да нарушава бюджетните правила на ЕС, като
трябва да има устойчив дълг и икономика, която няма прекомерни дисбаланси, се посочва в изявлението на Еврогрупата.
Финансовите министри от еврозоната също така признаха за възможността спасителният фонд ESM да играе роля в бъдещо
преструктуриране на държавен дълг, но това участие да бъде ограничено до минимум.
Investor.bg
√ Договори за 1,7 млрд. лв. са подписани досега по програмата за конкурентоспособност
61 български компании получават договори за близо 50 млн. лева за повишаване на ресурсната си ефективност
Три години и половина след стартирането на работата по изпълнението на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ сключените договори са 1993 за 1,7 млрд. лева или 70.88% от общия бюджет.
Това заяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова при откриването на Годишното информационно събитие
на ОПИК, на което представи напредъка по програмата за 2018 г.
По време на събитието икономическият заместник-министър връчи 61 договора на български компании по процедура
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Управляващият орган на
ОПИК ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 49,2 млн. лева.
Зам.-министър Иванова посочи, че 1042 фирми вече са изпълнили успешно договорите си по ОПИК от началото на
програмата, а реално изплатените средства са в размер на 883 млн. лева или 35.56% от бюджета на цялата програма.
„Нямаме притеснения, че целият наличен ресурс по ОПИК ще достигне до българския бизнес до края на 2023 година“,
подчерта тя, цитирана от пресцентъра на Министерството на икономиката.
По думите й от стартирането на програмата са обявени 10 процедури за конкурентен подбор, по които са кандидатствали
над 6000 български предприятия.
2018-та година е годината с най-интензивен мониторинг и най-много разплатени средства към бенефициентите по
програмата. „От началото на годината са извършени плащания в размер на 325,7 млн. лв. към бизнеса, а сключените
договори са 261“, обясни Иванова.
Икономическият заместник-министър каза още, че в рамките на настоящия програмен период действията на
Управляващия орган са насочени основно към облекчаване на бизнеса в процеса на изпълнение на проекти с европейско
финансиране, като това вече се усеща чрез намаляването на административната тежест във всеки един от етапите на
проектния цикъл.
√ България е посетена от над 8,4 млн. чужди туристи за 10-те месеца на годината
За януари-септември приходите от международен туризъм растат със 7 на сто до 3,2 млрд. евро
България се развива устойчиво като туристическа дестинация за четири сезона и през последните години постигна
рекордни резултати в сектора. За първите десет месеца на 2018-а България е посетена от над 8,4 млн. чуждестранни
туристи, което е близо 5% ръст спрямо същия период на миналата година. В първата петица са Румъния, Гърция, Германия
Турция, Русия.
Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на традиционната си годишна среща с чуждестранните посланици
у нас. Тя информира за статистиката, постигната от страната ни и за броя посетители от водещите входящи пазари.
С още по-високи темпове растат и приходите от международен туризъм, подчерта тя. За периода януари-септември 2018
г. те възлизат на 3,2 млрд. евро, което бележи 7% увеличение спрямо същия период на предходната година, съобщават от
Министерството на туризма.
Министър Ангелкова акцентира, че през лятото чуждестранните посещения на туристи в страната са били над 5,4 млн. и
това е най-успешният сезон до момента. Очакваме тези рекордни данни да бъдат надградени и от новия зимен сезон,
който ще се открие от 15 декември и за който се очертават около 5% ръст на туристите като начална прогноза.
Министър Ангелкова подчерта, че Министерството на туризма е първата държавна администрация, която на 1 декември
тази година представи ново поколение електронни услуги за всички регистрационни режими, които предоставя по Закона
за туризма. Те вече са достъпни за потребителите чрез специално разработена платформа. Електронният подпис на
документите вече е възможен и чрез лицево разпознаване през смартфон след начална регистрация. Услугите могат да се
ползват 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата от всички краища на света. Това пести време, но и средства на
гражданите и предприемачите, каза още министърът. До март 2019 г. министерството ще е обхванало с електронните си
услуги около 80 процента от страните по света.
През януари 2019 г. ведомството ще демонстрира и демо версията на Единната система за туристическа информация, която
ще направи пребиваването в България още по-сигурно и ще е от голяма полза за статистиката, движението на посетители
по позари, както и за приходите в сектора. Данните ще се събират на общата информационна платформа, която е изцяло
съобразена с GDPR, а личните данни ще са напълно защитени.
Качеството на предлагания продукт е изключително важно за нашата администрация, за да можем да утвърдим имиджа
на страната, която привлича все повече платежоспособни туристи, посочи министър Ангелкова. За всеки хотел и ресторант
ще се въведе идентификационен код, който ще персонализира дейността му.
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Тя се спря подробно и на друго голямо предизвикателство в отрасъла – подготовката и квалификацията на достатъчно
изпълнителски кадри за сектора. Сред краткосрочните мерки за преодоляване на този дефицит това лято от трети страни
бяха наети над 7700 сезонни работници в туризма - двойно спрямо предното лято. Такива кадри ще бъдат ангажирани и
през новия зимен сезон.
Министърът направи преглед за свършеното от министерството за популяризиране туристическия потенциал на страната
пред българските и чуждестранните посетители. След успеха на първоначално създадените 8 културно-исторически
дестинации туристическата администрация съвместно с бизнеса и общините разработи и 12 винено-кулинарни и 7 балнеои СПА дестинации, които бяха широко дискутирани на кръгли маси в страната. Следващата година планираме
разработването на дестинации, които ще насърчат поклонническия туризъм, анонсира още тя. Работи се заедно с 11
държави от региона да се създаде общ балкански маршрут, който ще привлича не само туристи от Европа, но и от далечни
дистанции.
Ангелкова съобщи също, че се подготвят и няколко инвестиционни тура у нас за водещи компании в сектора. Перспективно
е да работим с всички държави, които проявяват интерес към страната ни като място за туристически визити и правене на
бизнес. За това съдействат и маркетинг активностите ни - кампаниите с водещи световни медии, присъствие в дигиталните
платформи, популяризиране на нашите забележителности и услуги чрез интернет платформата I love Bulgaria, посочи
министърът.
На въпрос за предстоящата година на Пловдив като европейска столица на културата министър Ангелкова информира, че
това изключително престижно събитие ще включи над 500 прояви, представящи региона и страната като културна и
историческа дестинация.
В. Банкерь
√ Държавата продава миноритарния дялове в 11 фирми
В края на тази година Агенцията за приватизация публикува списък на 11 дружества, акции от които ще се продават на
БФБ-София. Става въпрос за поредния 41-ви централизиран публичен търг. Агенцията за приватизация ще предложи
миноритарни пакети акции на държавата, от които иска да се освободи от тях.
Списъкът ни е до болка познат, тъй като всички фирми са предлагани многократно, без да има интерес към тях.
Централизираният публичен търг започва на 5 декември (сряда), а крайната му дата за сделки е 17 декември, съобщиха
представители на борсовия оператор. За акциите ще се плаща само кеш. Изчисленията на в. БАНКЕРЪ показват, че общата
минимална сума, която държавата може да събере срещу тези свои книжа, е около 2.256 млн. лева.
Пет от дружествата в списъка за 41-я ЦПТ са в групата с пакети акции, в които държавата държи под 1% капитала им. Найголям интерес сред всички тук естествено предизвиква делът от 95 книжа на "Черноморско злато" АД при начална цена от
1 лв. за един брой. Пакетът е равен на 0.0005% от капитала на винпрома, а който иска да го купи трябва да разполага поне
с 95 лева. Поморие се смята за най-добрия тероар за бяло грозде в България. Винарната е част от групата "Феста холдинг",
която пък е собственост на банкерката Петя Славова. "Черноморско злато" изнася вина на невероятно разнообразни
пазари. От Япония, САЩ, Германия и Франция до традиционно силния партньор Русия. Освен тези традиционни партньори
винарната има силно присъствие в динамичните пазари на Полша, Прибалтика, Чехия, Словакия.
Най-дребният пакет се състои от една акция от фирмата производител на различни типове брашна - "Скът Мизия" АД, която
се продава само срещу 3 лева.
За раздържавяване се предлагат и пакети с над 1% от капитала в шест дружества. Една от възможностите е за сдобиване с
дял от 41.29% от книжата с право на глас в завода за производство на различни химични вещества "Хентш“ АД (Новохим
ЕАД). Това са 417 378 налични акции, които агенцията иска да продаде по цена 1 лев, колкото е и номинала им. Това значи,
че евентуалният кандидат трябва да има поне 417 378 лв., за да купи книжата. Това е най-голямата сума, която се иска за
държавното участие в дружество от списъка на агенцията.
Предлага се и държавният дял от варненския текстилен комбинат "Галатекс" АД. Тук акциите за продан са 59 149 броя
(26.12%), а се очаква приход от поне 59 149 лева.
Софийската "Мотототехника - I" АД е в списъка с 650 обикновени налични поименни акции, представляващи 13% от
капитала й, които се управляват от министерството на икономиката. Компанията се занимава с търговия с нови и
употребявани автомобили, резервни части, сервиз и ремонти, както и застрахователно агентство. Наддаването за тях
започва от 11.14 лв. за брой - най-високата в търга, а продажбата им може да донесе минимум 6500 лева.
Втората по големина минимална продажна цена на търга е за 0.0009% от капитала на софийската "Трейс - Ипома" АД. Това
е единственото ново име в списъка. Тук акциите за продан са 30 броя, всеки по 8.88 лв., а се очаква приход от поне 30 лева.
Продължават и опитите за продажбата на фирма "НИВА" АД в село Левка, Хасковска област. На инвеститорите се предлагат
5000 налични акции (10% от капитала). Евентуалният кандидат може да ги има ако разполага с 5000 лева. Тъй като цената
е 1 лв. за брой.
Търси се отново купувач и за 10.023% в едно туристическо дружество - "Калиакра хотелс" ("Калиакра") АД - Каварна.
Наддаването за останалите 43711 налични акции по 4 лв. всяка се очаква да донесе поне 174 844 лв. в компенсаторки.
Държавата иска да се освободи и от съдружието си с пловдивската "ФИЛ - 2000" АД, което се занимава с изкупуване,
преработка и търговия в суров и преработен вид на селскостопанска продукция. От неговия капитал се продават 5% и се
очакват поне 5000 лв. приходи.
Както обикновено, търгът ще се проведе на специално създадения сегмент "Централизиран публичен търг" на
"Приватизационен пазар" на "БФБ-София".
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News.bg
√ Борбата срещу плоския данък - борба за високи данъци и безконтролно харчене
Миналата седмица ни беше предложено поредното претопляне на темата "Колко лоша и несправедлива е данъчната
система в България?". Беше проведена дискусия на тема: "Десет години плосък данък. Равносметката", в зала "Арена" в
хотел "Арена Ди Сердика" в София.
Едновременно с това беше разпространен доклад с автори Огнян Касабов (член на "Колектив за обществени интервенции"
(КОИ) и преподавател по философия в СУ "Св. Климент Охридски"), Ивайло Атанасов (журналист от "Барикада") и Ваня
Григорова (съветник на президента на КТ "Подкрепа" и председател на "Солидарна България") със симптоматичното
заглавие: "Плосък данък или демокрация? За прогресивна данъчна реформа в България".
Всъщност, въпросният доклад беше представен още на 31 октомври 2018 година в сградата на КТ "Подкрепа". Той беше
възхвален като "всеобхватЕН policy paper", независимо, че в английския език "paper" - "хартия" е от женски род.
Зад текста на доклада, застават две обществени организации или групи за натиск, мозъчни тръстове, или каквото още си
пожелаете - "Колектив за обществени интервенции" и "Солидарна България".
"Солидарна България" е същата организация, из чиито дълбини чуваме оценки за САЩ като за "маргинален търговски
партньор" на България, а за Канада като за "нищожен търговски партньор" на Отечеството ни, а също така и всевъзможни
проклетисвания срещу всеобхватното търговско споразумение между ЕС и Канада, известно като CETA.
"Колектив за обществени интервенции" се самоопределя като генератор на "нови леви перспективи".
Мероприятието в хотел "Арена Ди Сердика" беше финансирано от "Фридрих Еберт" - германска държавна
социалдемократическа фондация, докато "всеобхватният policy paper" е финансиран от "Роза Люксембург" - германската
държавна фондация на партията, известна като "Дер Линке" - "Левите".
"Дер Линке" е партия, която обединява някогашната Партия на демократичния социализъм (ПДС), фактически наследник
на тоталитарната Германска единна социалистическа партия (ГЕСП), широко популярна в Германия и по света като
"партията на ЩАЗИ" и група ренегати от Социалдемократическата партия, начело с техния лидер - Оскар Лафонтен.
А пък Оскар Лафонтен е автор на книга със заглавие: "Сърцето бие от ляво". Естествено, това не е книга по анатомия, а
политически манифест, пуснат малко преди същият Лафонтен да си даде оставката като министър на финансите в
правителството на канцлера Шрьодер и да напусне ГСДП, за да се събере с наследничката на Хонекеровата ГЕСП - ПДС,
предвождана от Лотар Биски и Грегор Гизи, за да сготвят в крайна сметка през лятото на 2005 година, новото блюдо на
немския политически живот - "Дер Линке". По-късно, Лафонтен се включи в хора на сеещите паника, заради "нашествието
на мигрантите", откъм лявата страна на хора на оплаквачите на Европа, но това в КОИ някак си са го пропуснали...
Едва ли във фондация "Фридрих Еберт" са решили да влязат в колаборация с фондацията на "Дер Линке" - "Роза
Люксембург" и надали трябва да правим от това каквито и да е политически изводи. Но това показва трескавата активност
на крайно левите в България, които търсят средства по всички азимути, за да рекламират и популяризират тезите си.
Германските държавни политически фондации, съвсем не са единствените спонсори на промотирането на "новите леви
перспективи", както самоопределят идеите и публицистичните си продукти от "Колектива за обществени интервенции".
Пак в рамките на тази бурна деятелност, пак за сметка на германските данъкоплатци, на 29 октомври 2018 година, в "Гьоте
Институт" беше представено значително по-отговорното, по-интересно и с реално практическо значение изследване на
хора от "КОИ" - Георги Медаров, Жана Цонева и Мадлен Николова: "Експлоатация и съпротива: трудът в три
подизпълнителски бранша". Но да се върнем на дискусията за данъчната система ...
"Всеобхватният policy paper" (виж тук пълния текст на доклада) е от цели 80 страници и в крайна сметка всеки може да го
прочете и да си състави мнение по въпроса. Отделен въпрос е, че добре знаем, че най-страшната лъжа е тази, която
съдържа 90-95 процента истина. В случая с доклада, делът на истината е по-малък, но тук едва ли има мястоq за да бъдат
опровергавани неговите твърдения едно по едно. Основният въпрос, на който би трябвало да се спрем е самото заглавие:
"Плосък данък или демокрация?".
Твърдението, че демократичният ред в една страна е под въпрос заради вида на данъчната система, "плоска" или
"ръбеста", граничи с абсурд, но и това е малката беда. По-лошото идва с цинизма, с който се правят нелепи успоредици,
на които и най-школуваните политически въжеиграчи могат да завидят.
Съдържащите се в доклада внушения, че данъчната система в България е такава, каквато е в авторитарните Русия на Путин
и Унгария на Орбан, а данъчните ставки били като в Абхазия и Приднестровието са отвратително лицемерни и изцяло
говорят за манталитета на авторите им.
Можем да започнем с това, че в доклада Приднестровието и Абхазия се титулуват като държави, които са едва ли не на
"равна нога" със сравняваните България Русия и Унгария. Ние пък смятаме, че дори и в Москва наричат Приднестровието
и Абхазия "държави" с прилична доза свян и извинителни усмивки. Нашите данъчни стратези обаче карат "направо".
Понякога такива "малки детайли" говорят много за мисловния хоризонт на изреклите ги, респективно - написалите ги.
Човек се чуди кога ще ни приведат примери и от други подобни "държави" (с огромни кавички) - ДНР, ЛНР или пък Южна
Осетия и Нагорни Карабах - Арцах ...?
Но както и да е - Бог с тях, с непризнатите от никого "квази държави", нароили се навсякъде, където някой се бори за
славата на "Руския свят". По-важен е фактът, че цитираните данъчни модели в Русия, в Приднестровието и в Абхазия са
подражания на възприетата данъчна политика в някои демократични държави - на първо място в Естония.
Възприетият подход към данъчната политика в тези "фасадни демокрации" и непризнати "квази държави" е резултат на
отчаян опит да се привлекат инвестиции, които са се сринали на фона на политическите реалности в тези страни и
територии. Когато някой търси привличане на инвестиции, към едни и същи мерки посягат и демократични държави и
демокрации с авторитарни тенденции и откровено авторитарни страни и дори несъществуващи държави.
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В Русия, а от там и в сателитни сепаратистки анклави, като Приднестровието и Абхазия просто заимстват мерки, които са
им се видели работещи. Разбира се, тези мерки там са неефективни, защото има съвсем други фактори, които действат
смъртоносно на притока на инвестициите, а предизвикват и отлив на същите.
За Русия, това са непрекъснатите санкции, на които краят се не вижда. За псевдо държавите, като Приднестровието и
Абхазия, комплексът от фактори е още по-убийствен. За тези територии са в сила дори изрични забрани за полети на
каквито и да е международни авиокомпании и дори само това вече е огромна бариера пред инвестициите. Да не говорим
за пълната липса на каквото и да е върховенство на закона. При последния факт, всякакви абхазки, приднестровски и
нагорно-карабахски амбиции за привличане на инвестиции просто секват.
В демократичните държави, дори и когато са заразени от лоши практики като тези на Орбан, намаляването на данъците е
ефективна мярка. Дори и в определени периоди да няма кой знае какъв ръст на инвестициите, ниските данъци помагат за
поддържането на някакво тяхно постоянно ниво. Със сигурност, вдигането на данъците може да доведе единствено до
бягство на инвестиции, а не до възход на социалната държава.
Тук трябва да сме на ясно, че въпреки риториката на авторите на доклада и на всички участници в кампанията срещу
плоския данък, борбата се води не толкова за преминаване към прогресивно данъчно облагане, а за УВЕЛИЧАВАНЕ на
дънъците. Тук имаме работа не толкова с протагонистите на прогресивното данъчно облагане, а със застъпниците на
високи данъчни ставки. И ако днес в доклада се тръшкат, че данъчната тежест е върху гърба на бедните и на средната
класа, ако някой ден нещо зависи от същите тези автори, ще можем без всякакво удивление да видим как точно те ще
обложат същата тази средна класа с по-високи данъци.
Любителите на тази риторика, които днес искат да увеличат данъците на най-богатите, утре без колебание биха "обрулили"
немилостиво на първо място точно средната класа. Те, разбира се, не биха подминали и най-богатите с високите си
данъчни ставки, но за техните амбиции по харченето на бюджетни средства, увеличението на данъците на богатите просто
няма да стигне.
Основният източник на "бюджетна вълна" за такива намерения са добропорядъчните овчици от средната класа. И
основният въпрос във всяка данъчна политика е как да се държим със средната класа - дали да я "стрижем" или да я
"дерем".
Нашите днешни поборници срещу плоския данък, всъщност са поборници срещу ниските данъци. А бидейки застъпници
на все по-високите данъчни ставки, те много бързо ще преминат от "подстригване" към "дране" на средната класа. И тогава
ще стане ясно, колко цинично е заглавието на "всеобхватния policy paper" на КОИ и на "Солидарна България".
На всеки, който е "в час" с българската реалност, му е ясно, че въпросът не е толкова дали данъците ще бъдат "плоски" или
"ръбести", а дали ще са ниски или високи. За съжаление, българската реалност все още се отличава с няколко показателя,
които правят невъзможно мащабното преразпределение на доходи по скандинавски образец, за което мечтаят авторите
на "всеобхватния policy paper".
Всъщност, повече от съмнително е дали те изобщо мечтаят точно за това. В добрия случай, те се самозаблуждават и
папагалски мислят, че механичното прилагане на един модел от едно място на друго ще доведе до незабавен положителен
резултат. Както видяхме и от примера с плоския данък, това изобщо не е така. В лошия случай, те просто баламосват
"широките народни маси" и ни обещават България да стане Швеция от днес за утре.
Негативните показатели, които към днешна дата правят невъзможно за нашите географски ширини прилагането на
скандинавски модели за данъчно преразпределение, са ни добре известни: на първо място е старославната корупция; на
второ място е неспособността на администрацията да управлява ефективно финансовите потоци на публичните средства.
При наличието на тези два фактора, всички останали стават второстепенни и дори пренебрежими.
Несъмнено е огромно изкушение да водиш социална политика с приходи от преки данъци, без да събираш осигуровки на
хората. Лошото е, че за това са необходими големи средства, които пък трябва да бъдат събрани с много високи данъци.
Само че в държави, където нивото на обществения морал е твърде ниско (можем да употребим и по-изразителни
прилагателни), няма никаква гаранция, че публичните средства ще бъдат използвани ефективно, честно и прозрачно.
В цитираните скандинавски държави, особено в Швеция, всеки лев (евро, крона или каквато искате парична единица),
събрани като данък, на практика се връща обратно на гражданството под формата на социална услуга. Можем ли да
обещаем, че същото ще бъде сторено в България, ако прегърнем идеите на Касабов - Атанасов - Григорова? Ако сме поне
за пет стотинки честни - не.
Достатъчно е да се сетим за драматични разлики между цените на ремонтните дейности на сродни обекти в различни
райони на Столицата - едни, управлявани от ГЕРБ, други - от партиите на "Старата десница" и ни става ясно как се
разпореждат у нас с публичните средства. Всъщност, няма какво да изреждаме какво знаем, защото можем да обобщим
всичко с една много стара реплика на д-р Петър Дертлиев: "Корупцията е национален спорт."
За съжаление, от изричането на тази реплика са минали сигурно поне 20 години, а ситуацията не се подобрява. Нещо
повече - корупцията вече е общонационален спорт, радост на всички социални групи и прослойки. Богатите си имат
корупцията около обществени поръчки - бедните си имат измамите с инвалидните пенсии. Всеки си има "схема" и
"далавера"...
При положение, че се говори, а вече се и доказва, че от даден инфраструктурен обект у нас може да се откраднат до 50
процента от средствата чрез надписване, фалшиво ценообразуване, фактуриране на неизвършени дейности и на
невложени материали и прочее, без значение кой е на власт, аз лично категорично отказвам да подкрепя идеята за
увеличаване на данъците. Без значение дали ще са плоски или прогресивни, "равни като тепсия" или "ръбести".
Нека увеличаваме брутния си вътрешен продукт и приходите от данъци неминуемо ще нараснат. Нека харчим публичните
средства по-разумно и благосъстоянието ще нарасне. Днес, авторите на "всеобхватния policy paper" дори забравят, че
намаляването на данъците допринесе в определена степен за повишаването на събираемостта им. Защо?
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Може би защото отново сме изправени пред необходимостта от някакво чудо, което да бъде обещано на поизморилото
се от потока на лошите (а също така и на фалшивите) новини общество. У нас има хубава традиция на известен период от
време да се обещава чудо. Дали някой ще ни подсигури "сполука", дали ще ни "оправи" за 800 дни, дали ще ни докара
"ГЕНЕРАЛна промяна" - всякакви обещания за чудеса сме гледали. И понеже вече не останаха чудотворни икони в
политическия ни живот (онзи ден и Слави Трифонов изтече в канализацията по най-зрелищен начин), вече е дошло
времето за други чудеса. Идва часът да се обещае на почитаемата публика, че смяната на данъчната система ще ни донесе
спасителното чудо.
До онзи ден ни обясняваха дълго и напоително, че смяната на избирателната система ще ни донесе чудо. Как ще си
направим една чудна мажоритарна система и с нея ще си изберем едни левент юнаци и юнакини, които ще ни оправят за
по-малко от 800 дни. Но, ето ти "стратегическа иновация" - друга магическа кантора изважда на тезгяха, пардон - на
театралната сцена, ново чудо, което звучи къде - къде по-убедително.
Да сменим данъчната система другари! По-точно, да обявим, че сменяме системата на от "плоска" на "прогресивна" и
докато хората се радват, че поне веднъж богатите са "прецакани", ние да смъкнем кожусите на средната класа. Не само
вълната, ами и кожата, чак до голите мускули.
За това, как ще ги харчим тези пари - дума не обелваме. Щом са повече, значи ще бъдат харчени по-добре. Ще приказваме
от време на време общи приказки как смяната на данъчната система ще подобри образованието, здравеопазването, а
защо не и отбраната (можем да сложим точки и всеки да попълни, каквото му хареса) и ще раздаваме на публиката
блянове на килограм.
Това, което не се казва е, че за наше огромно съжаление, увеличението на бюджетните средства за някакви публични
нужди не е никаква гаранция, че обществото ще получи нещо по-добро. Защо авторите на доклада не взеха да си нарисуват
една графика с ръста на публичните средства за здравеопазването? Защото графиката щеше да им покаже как тези
средства не спират да растат, а хората са... все по-недоволни от здравеопазването ни. Безчувствените депутати, както са с
каменни сърца и не трепват за нуждите на страдающите, така всяка година наливат ли наливат пари в системата на
здравеопазването. И предлаганото насреща става все по-неприемливо за публиката. Защото вече и първокласниците знаят
какво горе-долу се разбира, когато мама и татко говорят, че някаква система се "източва".
Да допуснем, че Огнян, Ивайло и Ваня ще вземат властта (дано поне да е с мирни средства, а не с типичните за крайно
левите им възгледи) и сътворят лелеяната си данъчна реформа. И каква ще е ползата от увеличените бюджети за
здравеопазване, инфраструктура и тъй нататък, ако ще се харчи, както до сега? Никаква няма да е ползата, само обемът на
потоците от отклонени средства ще нарасне, при това - чувствително...
Никой не казва, че не трябва да се търсят средства за по-добро финансиране на редица публични дейности. Така омразните
на авторите на "всеобхватния policy paper" "капиталисти и експлоататори", иначе казано - социалните партньори на г-жа
Ваня Григорова, българските работодатели отдавна призовават за рязко повишаване на бюджета на образованието
(средно и висше) у нас. Но те не са стигнали до прозренията за промяната на данъчната система и до откровенията за
високите данъчни ставки. Те просто казват от къде да се вземат тези пари, в рамките на днешните бюджетни
разпределения. И естествено, никой не ги слуша. Защото така е по-лесно...
А сирените, възпяващи високите данъци са се възкачили на най-острите скали и пеят ли пеят хвалебствените си песни, сред
които ярко се откроява песента за човеконенавистната липса на необлагаем минимум при сегашното ни данъчно
законодателство. Тук няма да повдигаме неприличния въпрос кои са хората, работещи на минимална заплата, както и къде
работят, че току виж пак лъснали праните гащи на любимата ни държава.
Няма да повдигаме и въпроса, че необлагаем минимум действително няма, но минималната заплата галопира като на
конно състезание с всички произтичащи от това негативни последствия.
Няма да напомняме и споразумението между работодателите и синдикатите, станало факт след въвеждането на плоския
данък, с което се призоваваха работодателите да повишат заплатите на тази прослойка от работещите, която беше
действително ощетена от първоначалното въвеждане на плоския данък. Няма да си спомняме изобщо, че реакцията на
икономиката беше повече от положителна и беше постигнато много по-голямо увеличение, отколкото беше заложено в
общия призив на работодатели и синдикати.
Няма да си спомняме и за връзката между съществуването на необлагаем минимум и светлите перспективи пред сивата
икономика.
Никакви такива неща няма да си спомняме, за да не нарушаваме хармонията на небесния хорал, който ни се изпълнява.
Дружество "Къса памет" продължава да претендира да е най-мощната обществена организация у нас, макар и
неформална. А авторите на "всеобхватни policy paper-и" смятат, че е дошъл техният ред да "оправят" България, уповавайки
се на доказаната безкрайност на човешката глупост, на която се е позовавал и Айнщайн.
На тези достойни хора ние трябва да отговорим, че идеята им е доста прозрачна. Те не предлагат нищо повече освен
изпълнителната власт и администрацията да имат възможността да боравят с по-пълноводни финансови потоци, без
каквато и да е гаранция, че това финансово пълноводие ще се използва в обществен интерес, а не в интерес на
проклетисваната от тях "олигархия".
Те отказват да се допитват до историческата си памет и забравят всичко, което не им изнася.
Несъмнено, добре познават психиката на избирателния корпус, защото са приготвили оферта за ново чудо, което трябва
да ни "оправи". Ако не стане, по-точно - когато не стане това с "оправянето" - ще си подготвят най-добрите цитати от книгата
на Варуфакис за конфликта му с дълбоката държава и ще ни обяснят, че "тъмните сили" са им попречили. Какви ти тук
"тъмни сили" - направо "нечистата сила" е провалила всичко. Но това ще е по-нататък, след като поне известно време са
се учили да бръснат на главите на напълно невинни хора.
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В. Капитал
√ Източна Европа изгуби преговорите за товарните превози
Шофьорите ще се прибират на всеки 4 седмици, ще почиват в хотел и ще получават заплащане като на колегите си
в държавата, в която работят
"Пак сме от страната на булката." Така преди време български превозвач колоритно обрисува накратко какво се случва на
турската граница при налагането на поредните протекционистични правила на южната съседка в подкрепа на техните
превозвачи. Сега това позициониране отново е актуално, но този път в рамките на европейското семейство, където
България заедно със страните от Източна Европа като Полша, Унгария, Литва, Латвия, Хърватия, както и Малта и Ирландия
ще трябва да изпълнява нови и по-скъпи изисквания в транспорта.
Т.нар. пакет "Мобилност 1" беше гласуван по време на заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и
енергетика. Преговорите между министрите на транспорта продължиха повече от 14 часа, като бяха наситени с
обвиненията между двата блока - че източните държави извършват социален дъмпинг и че западните държави искат да
наложат протекционистична политика.
Норберт Хофер, транспортен министър на Австрия, който е председател на срещата на министрите, заяви, че е постигнат
балансиран резултат. Отпадналото ограничение (камионите да се връщат до родината си на всеки 4 седмици) обаче се
появи на финалната права на преговорите по време на австрийското председателство.
Новите тежки изисквания
Новите мерки за товарния пътен транспорт бяха предложени под натиска на френския президент Еманюел Макрон, който
иска да се бори с т.нар. социален дъмпинг. Най-тежкото ново изискване е шофьорите да се връщат по местоживеене на
всеки четири седмици. Критиките от страна на източноевропейските държави беше, че това няма защити човешките права
на шофьора, а ще е в тяхно нарушение, налагайки му къде кога да бъде, както и в нарушение на европейския принцип за
свободно придвижване на хора.
В изискването обаче има един дребен детайл, който е с огромна важност. Тъй като ЕС няма как да нареди на европейските
граждани къде да прекарват отпуската си, изискването е за компаниите. Текстът на общата позиция гласи, че транспортни
фирми трябва така да организират работния график на шофьорите си, че "те да имат възможност да се завръщат у дома
поне веднъж на всеки четири седмици". Правото обаче не е задължение, а и в директивата никъде не е предвиден
механизъм за контрол (който може да се появи по-късно).
Друга основна промяна е правилото за командироването, т.е. получаването на заплащане, аналогично на това на
шофьорите в дадената държава, където се извършва съответната работа. То няма да важи при двустранните превози и
транзита - например при превози между България и Франция, но при превозите между две точки в друга държава (т.нар.
каботаж) ще важат изискванията на дадената държава, където се извършва конкретната дейност. Към момента отделни
държави едностранно като Франция започнаха да налагат тези социални изисквания.
Друго ново изискване е да се преустанови практиката шофьорът да прекарва задължителната си голяма почивка от 45 часа,
която трябва да се случва на всеки две седмици, в шофьорската кабина, а да е на хотел. Въвеждането на умните тахографи,
които да следят изминатото разстояние, пък трябва да стане през 2024 г., а не през 2028 г., каквото е било предложението
в началото.
Постигнатият "компромис"
Единственият т.нар. компромис, който е бил постигнат, е отпадането на изискването камионът да се връща до страната,
където е регистриран, на всеки 4 седмици, подобно на изискването за връщането на водача. Ако при шофьора аргументът
за човешките права някак си успява да мине, то при камиона той трудно може да издържи, като камионите едва ли имат
емоционалната нужда да се виждат всеки месец със събратята си, регистрирани в България, на паркинга на собственика
на транспортната фирма, коментираха в кръга на шегата от бранша.
Напълно сериозно обаче австрийското изискване за прибирането и на камиона до България на всеки 4 седмици би имало
сериозен негативен икономически ефект върху транспортните компании от периферията на съюза. Те ще имат по-големи
разходи, тъй като разстоянията от Германия до Гърция и от Германия до Полша са различни. От друга страна, българският
икономически модел не предполага наличието на огромен внос на стоки към страната и това би означавало празни
курсове и безсмислени вредни емисии.
Щети и надежди
От бранша вече изчислиха, че предложените мерки по пакета "Мобилност 1" биха изкарали всекидневно около 3 хил.
български камиона от транспортния пазар. Според бизнеса Франция, Германия, Австрия и Италия, които настояват за
промените, искат силово да отстранят от пазара източноевропейските превозвачи, които ще загубят
конкурентоспособност, по-малките ще фалират, а част от по-големите ще се пререгистрират в други държави.
Основните надежди сега са насочени към европарламента, като желанието, включително и на българските евродепутати,
е гласуването там да бъде отложено за следващия европарламент.
Econ.bg
√ Избират кой вицепремиер да замени Валери Симеонов като председател на НСТС
Правителството ще определи кой вицепремиер ще бъде председател на Националния съвет за тристранно
сътрудничество, след като Валери Симеонов оваканти поста.
На редовното си заседание министрите ще одобрят допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата,
ще осигурят средства за стипендии на деца с изявени дарби, ще се отпуснат допълнително средства за изпълнение на
неотложни мерки, свързани с изпълнение на критериите за членство на страната ни в Шенгенското пространство.
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Проекти на постановления за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на редица министерства ще одобри
кабинета на редовното си заседание в сряда.
По предложение на финансовия министър, правителството ще одобри проект на постановление за извършване на
промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2018 г.
Вътрешният министър е внесъл два проекта – единия за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на МВР за 2018 г., а втория – за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2018 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни
мерки за 2018 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.
По бюджета на МРРБ също ще има одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи за тази
година. Земеделският министър е внесъл проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по
бюджета на ДФ „Земеделие“ за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните
доплащания и държавните помощи.
С няколко решения кабинетът ще се разпореди с различни имоти. С друго решение кабинетът предлага на президента да
удостои певеца Михаил Белчев с орден „Стара планина” първа степен. В началото на ноември тази година големият
музикант и поет празнува 50 години на сцена с мащабен концерт на сцената на НДК.
БНТ
√ Бисер Петков: Очаквам двата законопроекта да бъдат приети без изненади
Очаквам двата законопроекта за хората с увреждания да бъдат приети в пленарна зала без изненади - това заяви в
сутрешния блок на БНТ социалният министър Бисер Петков.
Според него промените, касаещи хората с увреждания у нас, са тръгнали отзад напред, тъй като системата на медицинската
експертиза все още не е докрай реформирана. Въпреки това цялостната оценка на министъра е положителна.
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Изпитвам удовлетворение, че тази съвместна работа, на която
посветиха усилие не малко хора, и от страна на майките, и екипа на омбудсмана Мая Манолова, самият омбудсман,
колегите от правителството, има своя положителен завършек. Давам си сметка, че това е само първата крачка и че работата
трябва да продължи с още по-интензивни темпове, защото след приемане на законопроектите, следва приемането на
подзаконовите актове, които произтичат от тези закони, за да може реално те да се прилагат.
Очаква се палатките на протестиращите майки, ако всичко мине наред, да изчезнат от пред парламента. Обаче се оказва,
че те ще бъдат пренасочени пред Здравното министерство. По думите на протестиращите всичко направено е една голяма
крачка напред, но става проблемът с ТЕЛК-овите решения.
Бисер Петков: Стъпки за промяна в медицинската експертиза бяха направени с измененията в наредбата за медицинската
експертиза, които бяха гласувани от българското правителство и които са в сила. Там се промени начинът на оценка. Имаше
промени и по отношение на ТЕЛК-овите състави.
Той обясни, че предложенията на майките са за една по-цялостна реформа в медицинската експертиза, която те ще
отстояват като следваща стъпка за цялостна промяна. Законите за хората с увреждания и за личната помощ не уреждат
ТЕЛК-овите решения. Според министъра реформата ще продължи и това, което са постигнали заедно през тази година, ще
се затвърди и през следващата.
√ Елен Герджиков: Оставката на Крусев не е заради ремонта на "Граф Игнатиев"
Повдигнатото обвинение и подадената оставка на зам.-кмета на София Евгени Крусев не са заради ремонта на "Граф
Игнатиев", става въпрос за процедура по закона за обществените поръчки при избор на изпълнител за ремонта. Това каза
председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков. Оставката на Евгени Крусев е достойна и мъжка постъпка,
която не означава признаване на вина, добави той.
Елен Герджиков, председател на Столичен общински съвет: Вчера започнаха спекулации, че едва ли не се дава оценка на
цялостния ремонт на "Графа", затова трябва да се каже, че не става въпрос за това. Става въпрос за съмнение за нарушаване
на процедурата по Закона за ОП по една проверка, която е направена от прокуратурата и от вътрешния одит на кмета по
сигнал, външен. И прокуратурата преценява, че има такъв момент на нарушаване на процедурата и повдига съответното
обвинение.
Ремонтът на "Графа" продължава и то с бързи темпове по наше настояване. Ремонтните дейности ще бъдат приключени
качествено и в срок, заяви още Герджиков.
Надяваме се, че при започната процедура от прокуратурата да се разясни има ли и каква е процедурата по промяна,
отбеляза председателят на Столичния общински съвет.
Елен Герджиков, председател на Столичен общински съвет: Въпросът е каква е ролята на проектанта и ролята на
експертната комисия, която е изискала тези промени. В проекта е записано, че може да се променя процедурата, но
въпросът е дали това, което е направено, е правилно. Става дума за вложени материали.
Но е важно да се каже, че не са вложени евтини или по-некачествени материали, бе категоричен Герджиков.
√ Отбелязваме Международния ден на доброволеца
На 5 декември отбелязваме Международния ден на доброволеца и отдаваме почитта си към хората, които безвъзмездно
помагат на уязвимите и нуждаещите се от помощ.
За първи път денят се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва всички страни
да изкажат уважението и благодарността си към доброволците, давайки по-голяма гласност на дейността им.
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У нас днес президентът Румен Радев ще бъде домакин на връчването на годишните награди в конкурса „Доброволческа
инициатива". Българският червен кръст ще отбележи празника със специална демонстрация на спасителни действия при
земетресение и последващ пожар.
√ В британския парламент започнаха дебатите по сделката за Брекзит
Те ще продължат пет дни, преди вота на 11 декември.
Пред депутатите премиерът Тереза Мей призна, че сделката, която предлага, не е съвършена. Но прикани да не се допуска
стремежът към съвършен - по думите ѝ - Брекзит да предотврати един добър Брекзит за британския народ. Мей призова
всички депутати да подкрепят споразумението.
В същото време опозиционният лидер Джереми Корбин изрази надежда, че парламентът ще отхвърли сделката.
Депутатите гласуваха правителството да публикува преди вота пълното правно мнение на главния прокурор за излизането
от Европейския съюз, както и да обясни ясно какво следва, ако следващия вторник парламентът отхвърли споразумението.
Cross.bg
√ Пристанище Бургас посреща Никулден с нова еко придобивка от ДППИ
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" ще открие модерна зарядна станция за електрически автомобили
на връх празника на град Бургас - 6 декември, на който почитаме и Св. Николай Чудотворец - покровителят на моряците. С
новото съоръжение, монтирано в района на паркинга на пристанищен терминал Бургас-изток 1, ДППИ допринася за
модерен и „зелен" Бургас, а пристанището ще посрещне Никулден с още едно допълнение към европейската си визия.
Колонката е подходяща за всякакъв вид електрически превозни средства - автомобили, автобуси, скутери, мотопеди и
велосипеди. На нея могат да се зареждат едновременно два електромобила с мощност от 22KW при 400 V.
Високотехнологичният й дисплей информира потребителите на три езика - български, английски и руски. Услугата се
заплаща чрез безконтактни банкови карти, като в процес на разработка е и специално мобилно приложение за таксуване.
Монтирането на новата зарядна станция за електромобили е поредната стъпка в започналата преди години мисия на ДППИ
за превръщане на пристанището в морския град в модерен порт с европейска визия. Едни от последните модернизации
бяха извършени през 2016-а година с реновирането на знаковата Магазия 1, като реконструираната сграда беше отличена
с награда в категория „Градски проекти - транспортна инфраструктура - Бургас" в конкурса „Сграда на годината 2016".
Облагороден беше и районът около Морската гара, Трафик кулата и Яхт клуба. Европейската визия на пристанището беше
допълнена с изграждане на нов път до Морска гара с кръгово движение, нови тротоари, кейова настилка и зелени площи,
паркинги за автобуси и леки автомобили, както и велоалея. След преустройството Зоната за свободен достъп на
пристанище Бургас стана още по-привлекателно място за бургазлии и гостите на града.
√ „Икономист интелиджънс юнит“: Източна Европа трябва да промени икономическия си модел
Нов доклад, издаден от „Икономист интелиджънс юнит" (анализаторското звено на „Икономист Груп"), сочи, че Източна
Европа вече не реализира същото ниво на растеж, както преди финансовата криза от 2008-2009 г., и трябва да промени
икономическия си модел, за да подобри кривата на растеж в по-дългосрочен план.
Създаване на иновационни екосистеми в Източна Европа, с подкрепата на Saab, е изготвен въз основа на кабинетно
проучване и интервюта с регионални експерти. Той показва, че Източна Европа страда от неуспешен модел, базиран на
ниски трудови възнаграждения, преки чуждестранни инвестиции, високи нива на емиграция, източване на мозъци и
прекомерна зависимост на изследователските институти и бизнеса от обществено финансиране за иновации. Като регион,
тя в момента е под средното за ЕС ниво по отношение на иновационен капацитет.
Въпреки това Източна Европа има няколко предимства в сравнение със страни на същото ниво на развитие, в това число:
солидна образователна система, особено в сферата на наука, технологии, инженерство и математика (STEM), физика и
компютърни науки; относително добре развита мрежа от изследователски институти, и силна производствена база.
Докладът съдържа четири ключови препоръки, които страните от Източна Европа трябва да изпълнят, за да могат успешно
да създадат устойчиви, дългосрочни иновационни екосистеми. Тези препоръки включват:
1. Създаване на добре функционираща формализирана система за наука, технологии и иновации
2. Подкрепа за географски иновативни клъстери сред университетите
3. Обучение, задържане и привличане на повече талантливи кадри
4. Засилване на свързаността на политиките, осигуряване на стабилност и съсредоточаване върху бъдещето
Рене Фридман, редактор на доклада, казва: „Ясно е, че страните от Източна Европа трябва да възприемат по-дългосрочна
стратегическа позиция, ако искат да подобрят темповете на растеж. Въпреки че пресъздаването на скандинавския опит в
Източна Европа не е реалистично, има поуки, които могат да бъдат извлечени от него".
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Между мръсния въздух и проблемните ремонти - председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков;
Социални въпроси - гост министър Бисер Петков;
Ще доведе ли до фалит българските шофьори европейската реформа за международните превози?
Макрон замразява данъка за горивата - победиха ли "жълтите жилетки"?
София остава европейска столица на спорта - на живо от Брюксел;
БТВ, "Тази сутрин"
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На живо: Кой е проектантът на ограничителите за трамвая на "Граф Игнатиев", предизвикали вълна от коментари
в социалните мрежи?
Предоговориха ли се условията по плана "Макрон"? И ощетени ли са българските превозвачи?
Директно от село Бутан. Какво откраднаха от къщата на бившия вицепремиер Валери Симеонов?
Как се стигна до оставката на заместник-кмета на София Евгени Крусев и какви нередности откри прокуратурата?
Нови свидетели по скандала "Суджукгейт"? Имало ли е изнудване и заплахи?
Как благотворително шоу на Нешка Робева ще събира пари за ремонт на спортните зали?
Какви са шансовете на новата Мис България да стане най-красивата жена в света?
Нова телевизия, „Здравей България"
Оставка на зам.-кмет заради ремонтите в София. Само той ли трябва да носи отговорност? В предаването ще
видите още:
И Румен Радев сред обсъжданите от Марешки за кмет на София. Политическа сатира или реални оферти?
Превозвачите на бунт. Защо "Планът Макрон" разгневи шофьорите на тирове?
Багери в махалата. На живо от Монтана - спират водата на нередовните абонати.
"Дръжте крадеца!" Продавачка и обирджии - кой надви в схватката?
Рок баби от Казанлък пеят хитове на "Queen". Какво още включва репертоарът им?
√ Събития в страната на 5 декември
София.
От 16.00 часа на „Дондуков" 2 президентската институция ще бъде домакин на церемонията по връчването на
годишните награди в конкурса „Доброволческа инициатива" за 2018 г. Държавният глава Румен Радев ще
поздрави участниците и организаторите в събитието.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет.
От 13.00 часа при тунел „Витиня" в платното в посока София (33-ти км на автомагистрала „Хемус") министърът на
регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и председателят на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура" инж. Светослав Глосов ще проверят заключителния етап от ремонтните работи на
виадукта.
От 16.30 часа в зала 3.1 на Националния дворец на културата министърът на регионалното развитие и
благоустройството Петя Аврамова ще открие Годишното информационно събитие на Оперативна програма
„Региони в растеж" 2014-2020 г. за 2018 г.
От 09.30 часа в сградата на ГДБОП ще бъде даден брифинг по повод поредна успешна съвместна операция на
ГДБОП и Специализираната прокуратура. Подробности за резултатите от нея ще оповестят заместникът на главния
прокурор Иван Гешев, директорът на ГДБОП главен комисар Ивайло Спиридонов, и прокурорът от
Специализирана прокуратура Евгения Станкова.
От 10.00 часа в БТА зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева ще участва в пресконференция
на проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" - „ Постигане на оптимална
среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на
химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден".
От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад от „Алро" СА, ч.ю.л.,
Република Румъния, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия. На заседанието на
Комисията ще бъде разгледат и доклад относно заявление на „Алпик Енерджи" СЕ за продължаване срока на
лицензия, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия".
От 11.00 часа в зала „Арена" на хотел „Арена ди Сердика" ще се проведе дискусия на тема „Несъответствия на
пазара на труда", организирана от фондация „Фридрих Еберт" и сдружение „Солидарна България".
От 14.00 часа в „+ това" (ул. Марин Дринов 30) ще се проведе семинар за журналисти на тема „Да говорим открито
за ХИВ". Организатор е фармацевтичната компания ГлаксоСмитКлайн.
От 18.30 часа „Грийнпийс" - България" планира прожекция на фасадата на Министерския съвет срещу издаването
на ново комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобов дол", което да узаконява изгарянето на отпадъци.
От 19.00 часа в Централния Военен Клуб ще се проведе официалната церемония по връчване на наградите в
конкурса „Мисията ДОБРОВОЛЕЦ - (не)възможна".
От 19.00 часа в залата на Френския културен институт TELUS International ще връчи грантове в размер на 150 000
лева на 25 неправителствени организации в областта на образование, здравеопазване и екология.
***
Благоевград.
От 18.30 часа кметът д-р Атанас Камбитов ще запали коледните светлини на елхата на площад „Георги Измирлиев".
***
Бургас.
От 13.00 часа кметът Димитър Николов ще награди най-изявените бургаски ученици за учебната 2017/2018 година
в зала „Атриум" на Бургаски свободен университет.
***
Панагюрище.
От 09.00 часа в зала Арена Асарел ще започне вторият ден от Международния детски футболен турнир „Проф. Др Лъчезар Цоцорков".
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***
Шумен.
От 14.30 часа в зала 363 ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представена актуализираната
програма за намаляване на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух
както и планираните мерки за подобряване на качеството на въздуха.
Profit.bg
√ Азиатските акции поевтиняват, повлечени от спада на Уолстрийт
Азиатските акции поевтиняват днес, повлечени надолу от спада на Уолстрийт, след като рязкото понижение в лихвите по
дългосрочните щатски държавни облигации и напрежението около търговския конфликт породиха опасения сред
инвеститорите относно ръста на световната икономика.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI падна с 1.35% днес.
Хонконгският Hang Seng се понижи с 1.55%, докато индексът Shanghai Composite изгуби 0.2%.
Японският Nikkei отчете понижение от 0.8%, докато южнокорейският KOSPI е 0.5% надолу.
Австралийският основен индекс се понижи с 1%, след като бе поставен под натиск от загубите в световен мащаб. Нагласите
се влошиха още повече, след като изнесените днес данни показаха, че икономическият растеж на Австралия е по-слаб от
очакваното през третото тримесечие.
Австралийският долар губи 0.5%, до 0.7304 щатски долара.
Щатският индекс Dow Jones вчера падна с 3.1%, докато понижението при Nasdaq бе от 3.8%. Спадът на индекса на
финансовите компании SPSY, които са особено чувствителни на колебания на пазара на облигации, бе от 4.4%.
След спада на Уолстрийт вчера, фючърсите на S&P 500 днес бележат повишение от 0.4% в азиатската търговия.
Дадените през миналата седмица индикации от страна на Федералния резерв, че централната банка на САЩ може би е
към края на тригодишния цикъл на вдигане на лихвите понижи лихвата по 10-годишните книжа до тримесечни дъна от под
3%.
Опасенията около забавянето на растежа на щатската икономика ускориха изглаждането на кривата на доходността феномен, при който лихвите по по-дългосрочните облигации падат по-бързо от тези по книжата с по-скорошен падеж.
Спредът между лихвите по двегодишните и 10-годишните книжа бе на най-ниското си ниво от повече от десетилетие и е
близо до инверсия, при която лихвите по дългосрочните облигации ще станат по-ниски от тези по краткосрочните.
Изглаждането на кривата е считано за индикатор за забавящ се ръст на икономиката, като по-ниските лихви по
дългосрочните облигации предполагат, че пазарите предвиждат икономически спад.
Според подразделението на Федералния резерв в Кливланд, всяка от последните седем рецесии в САЩ е била
предшествана от обърната крива.
Това обаче не е сигурен индикатор за рецесия, тъй като инверсия през 1966 г. и много изгладена крива през 1998 г.
впоследствие не водят до рецесии.
Британският премиер Тереза Мей претърпя поражение в парламента вчера в началото на петте дни на дебати относно
плановете й за напускане на ЕС, които биха могли да определят бъдещето на брекзит и съдбата на нейното правителство.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера заплаши да наложи “сериозни мита” върху китайските стоки, внасяни в САЩ,
ако неговата администрация не успее да постигне търговско споразумение с Пекин.
На фона на засилването на съмненията дали двете страни биха могли да изгладят различията си, от Китай обявиха днес, че
са уверени, че ще стигнат до сделка с Вашингтон в рамките на 90-дневния период за преговори, който двете страни
договориха.
Ако обаче преговорите претърпят провал, още през март биха могли да се очакват нови мита от страна на САЩ и ответни
мерки от страна на Китай.
Доларът изпитва затруднения днес вследствие на падащите лихви по щатските държавни облигации. Доларовият индекс
за кратко падна до двуседмично дъно от 96.379 вчера, преди да се върне отново над нивото от 97.00.
Доларът поевтинява спрямо йената, като вчера изгуби 0.75%, преди да ограничи част от загубите си до 112.95 йени за
долар.
Британският паунд губи 0.3% до 1.2703 долара, след като вчера докосна 17-месечно дъно от 1.2659 долара, вследствие на
дебатите около брекзит в парламента.
Цените на петрола се понижават под натиска на нарастващите петролни запаси на САЩ и опасенията, че забавянето на
темпа на растеж на световната икономика ще ограничи търсенето на суровините.
Фючърсите на щатския лек суров петрол губят 1.7%, до 52.35 долара за барел, докато петролът от сорта брент поевтинява
с 1.75%, до 61.00 долара за барел.
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