Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ посрещна над 400 гости за 22-рия си рожден ден
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) посрещна над 400 гости на официалното честване на 22-рия си
рожден ден. Сред тях бяха представители на изпълнителната и законодателната власт, председатели на бизнес, браншови,
синдикални и неправителствени организации, дипломати и др.

„През тези малко повече от две десетилетия Асоциация на индустриалния капитал в България не просто стана говорител
на българския бизнес, а се превърна в реален защитник на интересите на малки и големи предприятия, публични
дружества и компании, оказващи услуги от общ интерес. Мога смело да заявя, че и занапред ще продължаваме да
участваме активно в процеса по създаване и актуализиране на нормативната уредба в страната и добрите
административни практики”, заяви председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев.
През 2019 г. за свои приоритети АИКБ отново посочи справянето с един от основните проблеми, пред които е изправена
българската икономика - липсата на квалифицирана работна ръка за ключови сектори, реализирането на реформа във
финансирането на висшето образование и включване на повече представители на бизнеса в определянето на план-приема
за средното образование. Борбата със сивата икономика, която се превърна в запазена марка на АИКБ, също ще е сред
приоритети на най-представителната работодателска организация у нас.
√ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВИЯ РЕЙТИНГ НА ПРОФЕСИИТЕ ПО ПРОЕКТ НА АИКБ – 07.12.2018 Г.
ПОКАНА
до медиите
за заключителна пресконференция по
Проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване
привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската
икономика сектори”
От името на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) имам удоволствието да
Ви поканя на пресконференциявъв връзка с приключването и отчитането на дейностите по проект BG05M9OP001-1.0110002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо
предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори” и представяне на първия
Рейтинг на професиите за четирите пилотни бранша „Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и
електроника“, „Транспорт и спедиция“ и „Медицина и услуги за красота и здраве“.
Пресконференцията ще се проведе на 07.12.2018 г. от 11.00 часа, в Конферентната зала на АИКБ (1527 София, ул. „Тракия“
№15). В нея участие ще вземат:
Г-н Васил Велев – председател на УС на АИКБ;
Проф. д-р Стефан Петранов – ключов експерт по проекта;

1

Проф. д-р Емилия Ченгелова – ключов експерт по проекта.
Изпълнението на проекта стартира на 02.01.2017 г., като неговата основна цел бе да създаде пилотен модел за решаване
на един от основните проблеми на пазара на труда през последните 15 години – дисбалансът между търсенето на
квалифицирана работна сила в ключови за развитието на българската икономика области и предлагането на човешки
ресурси със съответната квалификация.
Моля, потвърдете Вашето участие в събитието по електронна поща или телефонно обаждане в офиса на АИКБ (еmail: office@bica-bg.org; тел.: 02/963 37 52).
С уважение,
Милена Ангелова,
Ръководител на проекта,
Главен секретар на АИКБ
БТВ
√ Бизнесът срещу енергийната борса заради цените на тока
Според директора на платформата скоковете са моментни и средната цена за последните месеци е по-ниска от тази
при няколко отделно взети сделки
От драстичен скок в цената на тока на свободния пазар се оплака бизнесът. Работодатели сигнализираха и премиера за
шоковото увеличение, а отделни предприятия ограничиха временно производството си.
Стойността на мегаватчас в понеделник надхвърли 250 лева. Фирмите изчисляват, че това е 350 процента увеличение. Така
около 130 хиляди компании на свободния пазар ще получат по-високи цени в договорите си от януари. В момента
електроцентралите продават енергията с 12% по-скъпо.
Ако тенденцията се запази, експерти предупреждават, че това може да доведе и до по-висока цена на тока за бита от 1
юли. Според регулатора е рано за подобни спекулации.
„Тези, които са съвсем малки, ще пострадат много. Тези, които са присъединени на ниско напрежение, да направят
трансформация към регулиран пазар, ще могат поне да преживеят януари-февруари” – с този апел се обърна към бизнеса
зам.-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев в студиото на „Тази сутрин”.
Според него пазарът така или иначе не е свободен, като някои търговци злоупотребяват с договорите си, за да искат все
повече и повече за еленергията от клиентите си.
Изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса Константин Константинов беше категоричен, че
350-процентовите скокове са моментни и средната цена от началото на годината всъщност е под 39 евро – далеч от цените
на някои сделки в понеделник, които уплашиха бизнеса.
„Една пещ не се включва според момента”, репликира го Радев, като посочи, че някои производители ще компенсират
скъпия ток с по-висока цена на изделията си.
Константинов отбеляза, че цените у нас следват контура на борсовите цени в региона, а вече има и подписано
споразумение с немската енергийна борса, което ще позволи фиксирането на цена за дълго време.
В. Стандарт
√ Бизнесът срещу енергийната борса заради тока
От драстичен скок в цената на тока на свободния пазар се оплака бизнесът. Работодатели сигнализираха и премиера за
шоковото увеличение, а отделни предприятия ограничиха временно производството си.
Стойността на мегаватчас в понеделник надхвърли 250 лева. Фирмите изчисляват, че това е 350 процента увеличение. Така
около 130 хиляди компании на свободния пазар ще получат по-високи цени в договорите си от януари. В момента
електроцентралите продават енергията с 12% по-скъпо.
Ако тенденцията се запази, експерти предупреждават, че това може да доведе и до по-висока цена на тока за бита от 1
юли. Според регулатора е рано за подобни спекулации.
„Тези, които са съвсем малки, ще пострадат много. Тези, които са присъединени на ниско напрежение, да направят
трансформация към регулиран пазар, ще могат поне да преживеят януари-февруари” – с този апел се обърна към бизнеса
зам.-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев в студиото на „Тази сутрин”.
Според него пазарът така или иначе не е свободен, като някои търговци злоупотребяват с договорите си, за да искат все
повече и повече за еленергията от клиентите си.
Изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса Константин Константинов беше категоричен, че
350-процентовите скокове са моментни и средната цена от началото на годината всъщност е под 39 евро – далеч от цените
на някои сделки в понеделник, които уплашиха бизнеса.
„Една пещ не се включва според момента”, репликира го Радев, като посочи, че някои производители ще компенсират
скъпия ток с по-висока цена на изделията си.
Константинов отбеляза, че цените у нас следват контура на борсовите цени в региона, а вече има и подписано
споразумение с немската енергийна борса, което ще позволи фиксирането на цена за дълго време.
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Fermer.bg
√ Работодатели: Цените на тока за стопански нужди се взривиха!
Тарифите за бизнеса достигнаха абсурдни нива, АИКБ призова премиера да се намеси
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова министър-председателя Бойко Борисов да вземе мерки
срещу абсурдното поскъпване на тока за стопанските потребители в последните седмици.
„През последните дни цените на електроенергията за свободен пазар у нас буквално се взривиха, за да достигнат
абсурдните нива от 250-275 лв./мегаватчас. Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален!“, изтъква председателят
на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев в писмо до премиера и до шефа на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) Иван Иванов.
Работодателската организация отбелязва, че вече месеци наред се наблюдава неаргументирано повишаване на цената на
електроенергията у нас. Оттам припомнят, че през лятото КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар
до лятото на 2019 г. в размер на 70 лв./мегаватчас, а прогнозата за борсовата цена през този период беше за 72,00-75,00
лв./мегаватчас.
През последните дни тези стойности са надхвърлени 3,5 пъти.
„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“, допълва Васил Велев.
От АИКБ предупреждават, че е само въпрос на време високите цени на тока да се прехвърлят и върху битовите клиенти.
„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“, коментира Васил Велев.
Асоциацията настоява пред премиера Бойко Борисов за навременни енергични и конкретни действия на изпълнителната
власт.
В. Дума
√ Заводи спират работа заради скъпия ток
Бизнесът обвини правителството в некомпетентна енергийна политика
Заводи в страната масово започват да спират производствените си мощности заради високата цена на тока, който се
продава на енергийната борса. Заводът "Чугунолеене" в Първомай спря напълно производство. С ограничена дейност са
и други две големи предприятия от старозагорския "Холдинг Металик" - "Енергоремонт "Гълъбово" и "Металик". Три от
дружествата на "Холдинг Загора" също обявиха, че спират производството си. Това са "Прогрес", "Пресков" и "Хранинвест
- ХМК", чието производство е силно енергоемко. Собствениците на заводите посочват, че спирането е заради висока цена
на тока на свободния енергиен пазар, която от средно 89 лв./МВтч през ноември стигна до над 207 лв. на 3 декември. За
вчера договорените количества електроенергия са на цена от 170 лв. за мегаватчас.
Според участници на пазара причината за ръста в цената е ограниченото предлагане, което изцяло зависи от държавните
АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и НЕК. Също така цените се повишават навсякъде в региона. "Решихме, че отново
има грешка в изчислението на цената на сегмент "ден напред", както се случи на 11 октомври. Тогава борсата излезе с
оферта за следващия ден от 595.98 лв. за МВтч, но по-късно призна за грешка и сесията беше анулирана, а цената
преизчислена. Този път обаче се оказа, че цифрата е вярна", коментира директорът на "Чугунолеене" инж. Живко
Станилов. Заводът има да изпълнява спешни поръчки, но дошлите на работа работници се връщат.
В момента не става въпрос за изяждане на печалба, а за оцеляване. Можем да издържим седмица-две, най-много до Нова
година при това положение, коментира акционерът в"Холдинг Загора" Антон Андронов. Той обвинява за създалото се
положение държавните производители на електроенергия, които не само според него, а и според други стопански
потребители, продължават да манипулират все още незрелия борсов пазар. Защо държавната ТЕЦ "Марица изток 2" не
работи с пълна мощност при цени от 200 лв., с които напълно може да си покрие разходите за парниковите квоти?, пита
Андронов. Според него подобни действия изкривяват силно цените на пазара на електроенергия и в крайна сметка удрят
не просто конкурентоспособността на българските фирми, но и могат да доведат пряко за закриването им.
Междувременно Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати писмо до премиера за
неаргументираното повишаване на цената на тока за индустриалните потребители. Въпрос на време е високите крайни
цени да се прехвърлят и към битовите абонати. Вече месеци наред наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената
на електроенергията в страната, пише в писмото на АИКБ.
Представителите на бизнеса припомнят, че нееднократно са сигнализирали за непазарни отклонения в търгувани
количества и цени на платформите на "Българска независима енергийна борса". Твърденията на ресорните управляващи
в 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, пише в писмото. Цените на енергийната борса
зависят от кандидат-купувачите и кандидат-продавачите на електроенергия, коментира изпълнителният директор на
Българската независима енергийна борса Константин Константинов по повод писмото до премиера.
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Dnes.bg
√ Бизнесът vs. скъпия ток, пише на Борисов. Има ли опасност от фалити?
Индустрията недоумява защо цената е скочила рязко до 207 лева
Бизнесът и индустрията скочиха срещу високите цени на електроенергията в страната.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България написаха писмо до премиера Борисов и КЕВР, в което призовават за
действия срещу големия скок в цената на тока.
От холдинга недоумяват какво е наложило в петък, 30 ноември, борсовата цена на електричеството да е била 84,11 лева
за мегаватчас, а в понеделник, 3 декември - 207,21 лева, като в пиковите часове между 9:00 и 20:00 ч. тя е достигала дори
256,86 лева.
Има ли опасност от фалити и спиране на производствени мощности?
"За съжаление въглеродните емисии поскъпнаха много. Тъй като пазарът в България е все още монополен, родните ни
производители се възползваха от това, за да вдигнат цената на електроенергията и да покрият цената на въглеродните
емисии. Лошото е, че това се прави без абсолютно никакви усилия за реформи", коментира пред Bulgaria ON AIR
председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов.
Той отбеляза, че това е изключително сериозно, защото застрашава икономиката на страната ни.
"За да се реши проблемът е необходимо да развием пазара. За съжаление обаче това няма как да стане, защото тази
либерализация в България се забави 15 години. Над 50 хиляди фирми към момента купуват електроенергия от свободния
пазар. От страна на предлагането пък има само двама-трима основни играчи", отбеляза oще Стаменов.
"Производителите хитруват, за да прехвърлят увеличените цени на квотите към себе си. Включват се нови играчи в резерва
без да бъдат отстранени нелоялните производители, които доведоха до предлоставки за увеличаване на цената", подчерта
енергийният експерт Еленко Божков.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ През януари ще стане ясно има ли спекулации на пазара на ток
През януари ще стане ясно дали има манипулации на свободния пазар на ток, защото тогава приключва проверката на
Комисията за енергийно и водно регулиране. Това съобщи нейният председател Иван Иванов само ден след като бизнеса
сигнализира, че цената на българската енергийна борса е скочила безпричинно с 350%. Според представители на борсата
причина за рязкото поскъпване не са злоупотреби, а голямото търсене на електроенергия. От КЕВР също така съобщиха, че
най-вероятно природния газ ще поскъпне и от януари, но с под 4%, което означава,че няма да се отрази на цените на
парното и топлата вода.
Енергийният регулатор е започнал проверка на сделките на борсата още през октомври като крайният срок за събиране на
информация е 20 декември. Основното подозрение на бизнеса е, че държавните дружества, които са основните продавачи
на борсата се договарят по между си.
Иван Иванов, председател на КЕВР: Ние изискваме допълнителни сведения и информация, която трябва да даде пълната
картина на функционирането на борсата, включително и на дните, когато има резки изменения и голяма вулатилност в
цените на електрическата енергия.
Шефът на КЕВР призна, че увеличението е доста рязко, но подобни промени били наблюдавани и на други европейски
борси.
Иван Иванов, председател на КЕВР: Нормално на борсата цените се определят от търсенето и предлагането - принцип,
който е валиден за всяка една борса в Европа и по света.
Председателят на Комисията изтъкна още, че няма как рязкото увеличение на цените на тока за бизнеса да се отрази на
бита,защото те се определят веднъж годишно през юли.
Иван Иванов, председател на КЕВР: Преди две години в един не малък период от време, цените на свободния пазар бяха
значително по-ниски от цените на регулирания пазар, въпреки това ние не променяхме цената на регулирания пазар.
Първите прогнози за нови цени на тока за бита ще бъдат готови до края на февруари догодина.
√ Изслушват Теменужка Петкова в Комисията по енергетика
Енергийният министър ще предостави на депутатите информация за процедурата по избор на стратегически инвеститор за
изграждане на АЕЦ „Белене" и възможности за структуриране на проекта. До момента към строежа на атомната централа
интерес са проявили китайска, френска и корейска компания. Разговори бяха проведени и с инвеститори от Черна гора.
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Publics.bg
√ Автомобилите над 3,5 тона ще могат да плащат предварително тол такса за заявен маршрут
В този случай ще се издава маршрутна карта, която може да бъде закупена не по-рано от 7 дни преди датата на
пътуването
Автомобилите над 3,5 тона ще могат да плащат предварително тол такса за заявен маршрут, съобщиха от правителствената
пресслужба. Тогава ще се издава маршрутна карта, която позволява на тежкотоварното превозно средство да премине
еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително
посочени междинни точки, които не могат да бъдат повече от четири.
Това предвижда приетата от правителството Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на
смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато
разстояние.
От 1 януари 2019 г. хартиените винетни стикери ще бъдат заменени с електронни, като цените няма да бъдат променяни.
За леките автомобили се въвежда и уикенд винетка, която ще важи от 12.00 часа в петък до 23.59 часа в неделя на същата
седмица. До 16 август винетка ще трябва да имат и водачите на тежкотоварни автомобили, а след тази дата те ще плащат
тол такса.
Маршрутна карта могат да използват водачите на автомобили с тегло над 3,5 т, които не разполагат с бордово устройство
или такова за спътниково позициониране, с което да се проследи изминатото разстояние, и не са сключили договори с
доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или с доставчик на декларирани данни.
Маршрутна карта може да бъде купена не по-рано от 7 календарни дни преди датата на пътуването, като е валидна за
срок от 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването. Тя ще може да се купи по електронен път, чрез картово
разплащане на терминали за самотаксуване или в пунктовете за продажба.
Размерът на тол таксата ще се определя въз основа на заявените начални, междинни и крайни точки на пътуване. Така ще
се позволява и преминаването по платените републикански пътища при временна невъзможност да се ползва вече
монтирано бордово устройство. Системата ще изчислява автоматично дължимата такса за изминат участък, която ще се
плаща предварително, според данните за превозното средство, маршрута и планираната дата на пътуване.
Тол таксата за автомобили с тегло над 3,5 т ще се начислява в зависимост от действително изминатото разстояние, което
ще се определя с точност до 100 метра. В случай, че е установено, че дадено пътно превозно средство се е намирало
последователно в две отделни точки на платената пътна мрежа, се приема, че е изминало разстоянието между тях,
преминавайки по най-краткия маршрут. Нивата на тол таксите ще се променят според екологичните категории на
моторните превозни средства.
Предвижда се възможност при промяна на регистрационния номер на лек автомобил тя да бъде заявена в централното
или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, или по електронен път до 3 работни дни. В срок до 2
работни дни от получаване на заявлението новият регистрационен номер се отразява в електронната система за
издадените електронни винетки след справка в Националния регистър на пътните превозни средства.
Отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство,
категорията му или периода на валидност на винетната такса, е съответно на собственика или ползвателя, като в случай на
неправилно декларирани данни, се счита че за пътното превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса.
В наредбата са определени правомощията на Агенция „Пътна инфраструктура“ като лице, събиращо пътните такси,
изискванията за регистрация към доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато
разстояние, както и тези за регистрация към националните доставчици на услуги за електронно събиране на тол такси и
доставчиците на декларирани данни.
Investor.bg
√ Ремонтират се 17 виадукта на автомагистралите "Хемус" и "Тракия"
Инвестицията е за над 143 млн. лева
Със средства от бюджета през тази и следващата година се ремонтират 17 виадукта на автомагистралите "Хемус" и
"Тракия". Инвестицията е за над 143 млн. лв. Съоръженията не са обновявани от построяването им преди повече от 30
години. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при инспекцията на
заключителния етап от ремонта на виадукта при тунел "Витиня" на АМ "Хемус" в посока София, съобщават от пресцентъра
на МРРБ.
Аварийният ремонт на съоръжението се е наложил заради изключително тежкото му състояние, е казал председателят на
Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Светослав Глосов. Той е напомнил, че през миналата година
е било ремонтирано съоръжението в посока Варна. Ако времето не се влоши рязко, се очаква ремонтът да завърши до
края на седмицата. Утре, по график, започва монтажът на мантинели и и полагането на шумяща маркировка.
Виадуктът при 33-ти км на АМ "Хемус" е строен преди повече от 30 години и почти всички съоръжения, които са с такъв
дълъг период на експлоатация, имат нужда от основен ремонт. Направено е приоритизиране според състоянието, в което
се намират. Преди всичко се търси безопасност за пътуващите.
Продължават ремонтите на останалите съоръжения по АМ "Хемус". Стремежът на АПИ е ремонтът на тези съоръжения да
завърши през следващата година.
През 2019 г. ще продължи ремонтът на тръбата за София на тунел "Витиня", който има конструктивни дефекти, проявени
при експлоатацията му. Предстои рехабилитация и на тръбата за София на тунел "Ечемишка", но тя е в по-добро състояние.
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През 2019 г. една от стратегическите задачи на оперативна програма "Региони в растеж" ще бъде разработването на новата
оперативна програма. Този процес е обвързан с кохезионната политика на ЕС за периода 2021 - 2027 г., като новата цел на
тази политиката е Европа - по-близо до гражданите и въвеждането на по-гъвкав подход за многофондово финансиране.
Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова при откриването на годишното
информационно събитие на оперативна програма "Региони в растеж" в НДК.
По думите на министъра въвеждането на този подход ще позволи фокусиране върху спецификите, нуждите и потенциала
на конкретните територии, което е предпоставка за изпълнение на инвестиции с по-висока добавена стойност, заяви
министърът, цитирана от БТА.
Към момента по програмата са сключени 525 договора за безвъзмездна помощ на стойност 2,5 млрд. лева или 83 на сто
от бюджета на програмата, 43 на сто са разплатените средства или малко под 1,1 млрд. лева, допълни министърът. Тя
информира, че 53 са приключилите проекти по програмата на стойност над 50 млн. лева.
Успехите на програма са видими за всички, отбеляза министърът и изтъкна, че през отиващата си година е продължило
изпълнението на повечето мащабни инфраструктури проекти и сега от 517 километра републикански пътища, които се
рехабилитират в страната, 247 километра на стойност 230 млн. лева се работят по оперативната програма. Това са второ и
третокласни пътища в различни области.
√ Фермерите ще ползват етикети за планински продукт от 2019 г.
Засилва се контролът върху биоземеделието
Ако парламентът придвижи необходимото законодателство до края на годината, в България ще стане възможно
прилагането на регламента за етикетирането на планинските продукти. Производителите от планински райони ще могат
да слагат етикет за планински продукт, за да гарантират произхода му от екологично чист район.
Депутатите от парламентарната земеделска комисия приеха днес на второ гласуване промени в Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС. Проектът предвижда след цялостното приемане на закона
прилагането на регламента за планинските продукти да става чрез специална наредба.
Необходими са още някои допълнения, които трябва да се направят, коментира пред Investor.bg председателят на
комисията Десислава Танева. На въпрос дали това ще е факт догодина тя каза, че се очаква до Коледа проектът да мине в
зала.
Депутатът коментира още, че проектът предвижда по-строг контрол върху биологичните производители. „Много позавишен, много по-всеобхватен, с ясни отговорности за операторите. Всеки, който е част от веригата на биологичното
производство, ще бъде оператор, ще има съответната отговорност и контрол“, каза Десислава Танева.
Санкциите по думите й са „изключително завишени“.
„Надявам се с това да повишим доверието на българския потребител, а на европейския, защото голяма част от тази
продукция е за износ, към българския биологичен продукт“, обясни тя.
Проектът предвижда агроминистерството да създаде и поддържа на интернет страницата си публичен електронен
регистър за производителите на храни с географски означения, производителите на храни с традиционно специфичен
характер, контролиращите тези два вида храни лица, производителите на храни „планински продукт“, за веригата на
биопроизводството – производители, преработватели и търговци, за контролиращите биоземеделието лица и за посевния
материал за биокартофи.
В. Банкерь
√ Томислав Дончев предлага по Конституция средното образование да е задължително
Вицепремиерът Томислав Дончев отново лансира идеята си за промяна в Конституцията, чрез която основното
образование да стане задължително. "В екипа ми имаше спор дали основното образование не е твърде ниска цел. Има
аргументи средното образование да е задължително", отбеляза Дончев пред БНТ. Той аргументира предложенията,
изтъквайки изграждането на по-конкурентна икономика. "Богатството се формира, ако произвеждаш по-скъпи неща",
обясни още вицепремиерът.
По думите му е необходима промяна в Конституцията, като след това държавата трябва да полага двойни усилия - полицаи,
психолози. "Щом законодателството има норма, съвсем логично е да има санкция за неизпълнението. Аз не съм убеден,
че само и единствено глобите биха решили въпроса", уточни все пак Томислав Дончев.
Според него е редно да има ограничаване на права на хора, които нямат поне основно образование, тъй като
образованието е безплатно. Правителството полагало много усилия в сферата на образованието, но било необходимо и
училището да подготвя децата за ежедневието, тъй като сега това не е застъпено в необходимата степен.
Отделно вицепремиерът посочи, че работи по съкращаване на държавната администрация. До две седмици очаквал
предложенията на министрите. 130 000 души в момента работят в държавната администрация. "Ако колегите не са
достатъчно амбициозни, запазвам правото да гоним по-амбициозни цели", каза още Томислав Дончев.
News.bg
√ България получава 4,4 млрд. лева от бюджета на ЕС за 2019 г.
България получава 4,4 милиарда лева европейски средства от бюджета за 2019 г. Това съобщи българският евродепутат от
ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.
Новаков, който е част от преговорния екип, обяви, че Европейският парламент и Съветът са постигнали споразумение по
бюджета на ЕС за следващата година.
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Това се случи след последния кръг от извънредни преговори в Брюксел, продължили безпрецедентно дълго.
"Броени часове преди да изтече времето за преговори двете институции си стиснаха ръцете върху бюджет в размер на
почти 166 млрд. евро. За поредна година България е сред държавите, получаващи най-много спрямо вноската си. За 2019
г. очакваме междинни плащания в размер на 4.47 млрд. лв. европейски средства за кохезионна политика и за земеделие",
заяви Новаков след края на преговорите.
"В резултат на бюджет 2019 на ЕС страната ни очаква да получи 1.5 млрд. лв. за инфраструктура, както и над 1.5 млрд. лв.
директни плащания за фермерите. Само за периода 2014-2018 г. страната ни е получила над 6.8 млрд. лв. директни
плащания към фермерите, а за периода 2019-2020 г. очакваме още над 3 млрд. лв.", допълни Новаков.
По думите му очакваните междинни плащания по Програмата за развитие на селските райони ще възлязат на над 1 млрд.
лв., а очакваните средства по Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост ще достигнат
допълнителни 342 млн. лв.
Преговорите по бюджет 2019 на Съюза бяха в застой до днес, след като помирителните срещи през ноември приключиха
без резултат. Процедурата доведе до втори проект на бюджет от страна на Европейската комисия (ЕК), а липсата на
споразумение по-рано днес щеше да доведе до забавяне с месеци на директните плащания за фермерите и невъзможност
за осигуряването на 400 хил. по програма "Еразъм+".
В. Капитал
√ Председателят на КФН Карина Караиванова напуска регулатора, отива в ЕБВР
Тя заменя Калин Митрев от март догодина, търси се кой да оглави комисията
Близо две години и половина след като избра Карина Караиванова за председател на КФН, властта отново ще търси кой
да оглави финансовия регулатор. На днешното си заседание правителството реши тя да замени съпруга на Ирина Бокова Калин Митрев, като представител на България в съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР). Решението влиза в сила от 1 март 2019 г.
"Заявявам, че ще продължа да изпълнявам принципно и енергично задълженията си като председател на КФН до
окончателното решение по издигнатата кандидатура", каза Караиванова официално изявление, разпространено от
пресцентъра на КФН.
Търси се наследник
Това означава, че спешно ще трябва да се намери нов председател на КФН. И в момента по закон петчленната комисия е
в непълен състав. След скандалите около фалита на "Олимпик" зам.-председателят, отговарящ за застрахователния сектор
Ралица Агайн, подаде оставка, а за изпълняващ длъжността беше посочен членът на КФН Владимир Савов. Решенията на
регулатора се взимат с минимум три гласа, което означава, че ако тя остане само с трима членове, това ще затрудни
изключително дейността й. Още повече че по закон КФН има нормативни срокове за произнасяне, а и задължение да
провежда по поне четири заседания месечно.
Който и да наследи Караиванова на поста председател на КФН, той ще доизкара нейния 6-годишен мандат, който
приключва през юли 2022 г. Към момента властта все още няма номинации, като най-приемлива към момента според
източници от правителството и от сектора изглежда тази на бившия директор на НАП Бойко Атанасов, който в момента е
зам.-председател, отговарящ за инвестиционния надзор. Ако изборът се спре на него обаче, това ще осначава търсене на
човек за освободения от него пост.
Топката е в парламента
По закон председателят се избира от парламента, като при назначаването на Караиванова беше проведена процедура с
изслушване. Тя се случи през лятото на 2016 г. и беше форсирана от остро писмо от EIOPA с критичен тон към работата по
подготвяните съвместни проверки в пенсионните фондове и застрахователитена комисията, ръководена тогава от Стоян
Мавродиев, чийто мандат изтичаше.
Заместник-председателите също се избират от парламента, но по предложени номинации на председателя. Така при
първия опит на Караиванова през 2017 г. да предложи свои експертни кандидатури тя беше бламирана и като крайно се
стигна до втори опит, където бяха наложени политически - Бойко Атанасов и депутатът от ГЕРБ Дияна Йорданова, която
отговаря за осигурителния надзор.
Оттеглянето на Караиванова идва насред важни законови и регулаторни промени, което може да внесе сътресения. В
момента КФН е част от подготовката за влизане на България в Банковия съюз и на лева в ERM II. Регулаторът трябва да
въведе риск базиран надзор и нови правила за оценки на активите за пенсионните фондове и застрахователите. Комисията
в последните месеци беше в светлината на прожекторите и около дебатите за поскъпващата полица "Гражданска
отговорност" за автомобилите, както и с неуредиците около дългоочакваното въвеждане на системата бонус-малус по нея.
Кой е Калин Митрев
Калин Митрев, който е съпруг на бившия генерален директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, е бил няколко пъти представител
на България в съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Последното му
назначение на поста е от управлението на ГЕРБ от април 2016 г. Същевременно в момента той е и алтернативен директор
в съвместния офис на Полша, България и Албания в международната институция.
През 2017 г. имената на Бокова и на нейния съпруг бяха замесени в скандала около т.нар. азербайджанска перачница. В
разследване на 17 медии и организации от различни държави (сред които и българският сайт "Биволъ") се доказва как от
2012 до 2014 г., представители на азербайджанския елит са превели 2.9 милиарда долара към европейски политици,
купували са луксозни стоки и имоти и са прали пари. До Митрев през осем превода са стигнали 425 хил. евро. Последващи
разследвания на "Биволъ" показаха, че парите за Митрев са превеждани от най-вероятно кухи фирми, свързани със
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скандални обществени поръчки в Азербайджан. Тогава българското правителство отказа да вземе решение по казуса с
Митрев, като прехвърли топката към ЕБВР.
Митрев беше представител на България в ЕБВР и до 2009 г., когато беше заменен от Стефка Славова. През април 2014 г.
кабинетът Орешарски го върна на поста с решение "на подпис". През ноември 2014 г. кабинетът Борисов отново определи
Славова за представител на България в ЕБВР, но решението така и не беше изпълнено. По време на социалистическото
правителство на Жан Виденов (1994-1997) Митрев е шеф на Центъра за масова приватизация. Първото му назначение в
ЕБВР е в края на 1996 г., за около година.
Economic.bg
√ Франция отмени по-високия акциз върху горивата
През зимата няма да се увеличава и цената на природния газ и електричеството
Франция замрази повишаването на акциза върху горивата - решение, което доведе до най-масовите протести в страната в
последните години.
Френският парламент одобри 6-месечен мораториум, след като премиерът Едуар Филип заяви пред парламента, че новият
данък не е включен в бюджета за следващата година.
Заедно с това няма да бъдат уеднаквени данъците върху дизела и бензина, както и няма да бъдат вдигани цените на
природния газ и електричеството през зимните месеци, каза той.
Филип предложи само шестмесечен мораториум върху увеличението, по време на който да бъдат проведени консултации.
Акцизът ще бъде въведен само ако през този период се намери решение, което да удовлетворява участниците в
консултациите, подчерта френският премиер.
Долната камара на френския парламент, Националното събрание, одобри предложението на правителството за
въвеждане на мораториум върху екологичните данъци върху горивата с 358 гласа "за" при 194 "против".
Филип обясни, че през тази година правителството е повишило данъка върху горивата и е планирало от 1 януари 2019-а да
влязат в сила ново увеличение. „В момента Франция е една от страните в ЕС с най-високи данъци. Данъчната ни система е
сложна и трябва да стане по-прозрачна", добави той.
Премиерът изтъкна също, че не приема насилие от някои протестиращи срещу служители на реда, обществени сгради и
търговски обекти. „Това са хулигани, които се възползваха от хаоса, за да разбиват и ограбват магазини. Те трябва да бъдат
наказани", каза Филип.
В последната седмица във Франция се проведоха мащабни протести, добили известност като "протестите на жълтите
жилетки". Стигна се дори до размирици в Париж и блокади в провинцията. Властите се опасяват от нови изстъпления в
събота, за когато са планирани нови протести. Жертвите по време на размириците са вече четири.
√ Фонд „Земеделие“ пусна Системата за електронни услуги
Първата публикувана информация е за кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично
земеделие”
Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ вече функционира. Чрез нея земеделските стопани
могат да проследят данните от извършените проверки на външни институции, както и други данни, свързани с условията
и контрола върху изплащането на субсидиите.
Първата публикувана информация в системата е за кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11
„Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020. Бенефициентите могат да проверят състоянието на парцелите, пчелините и
животните, както и данните от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и
Дирекциите на Националните паркове за Кампания 2018.
Данните са налични в Системата за електронни услуги на Фонд „Земеделие“, която е достъпна след регистрация на
индивидуален потребител. Ако кандидатът няма създаден профил, е необходимо да подаде заявка за регистрация на
потребител чрез линка под полето за „Идентификация на потребител“.
След подаване на заявката следва да се яви в Областна дирекция на Фонд „Земеделие“, за да се идентифицира и достъпът
му да бъде активиран.
При установяване на разминавания в данните, кандидатите могат да се обръщат към контролиращото лице, с което имат
сключен договор, към дирекцията на съответния национален парк, който им е издал разрешителното за паша или към
ИАСРЖ.
БНР
√ Депутатите обсъждат на второ четене Закона за личната помощ
Депутатите продължават с обсъждане на второ четене на още един от социалния пакет закони - този за личната помощ. С
него средствата за личен асистент на човек с трайни увреждания - общо 71,5 млн.лв. се прехвърлят от централния бюджет
в бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Средствата за личен асистент бяха предвидени в
централния бюджет, защото не се знаеше кой ще ги разпределя - чрез делегирани бюджети на общините или през
дирекциите на Агенцията за социално подпомагане. Това притесни протестиращите майки на деца с увреждания. След
като бе решено това да е АСП, средствата ще бъдат прехвърлени към бюджета на МТСП.
Ползвател на услугата може да е и чужденец с увреждания, на когото е предоставено убежище, хуманитарен или бежански
статут, решиха депутатите. Помощта е в размер до 380 лева месечно. Мнозинството отхвърли предложението на БСП да
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бъде създадена Национална електронна система за кандидати за лични асистенти. Депутатът Надя Клисурска посочи защо
е нужно създаване на регистър:
„Смятаме, че е изключително важно и не виждаме какъв е проблемът да се поддържа такава Национална информационна
система за кандидатите за асистенти, за да може, от всяко едно място на страната, всеки, който желае да ползва такава
лична помощ, да може по някакъв начин да види в регистъра в кое населено място, съответно, има желаещи да бъдат
лични асистенти и по някакъв начин да се облекчи това ходене, тази бюрокрация до съответните общински
администрации“.
Светлана Ангелова от ГЕРБ заяви, че предложението е несъстоятелно
„Ако има такъв регистър, дали е лице, което е кандидат за асистент, примерно, от община Русе, ще стане асистент,
примерно, в община Баните, област Смолян. Абсолютно е безсмислено! В Агенцията за социално подпомагане се води
регистър на юридическите лица, които изпълняват дейностите по предоставяне на личната помощ“.
Дебатите в пленарната зала по Закона продължават. Личната помощ се финансира със средства от държавния бюджет чрез
бюджета на Социалното министерство, дарения или спонсорства, от европейски структурни и инвестиционни фондове или
чрез средства на общините. Ако длъжностни лица установят неверни данни или нарушение на правилата, ползвателите на
услугата ще бъдат наказвани с глоба от 100 до 300 лева. Наказанието за асистент, който не изпълнява задълженията си, е
до 500 лева, а за доставчиците на услугата - до 5000 лева имуществена санкция.
В програмата на парламента са включени и законопроект за ратифициране на споразумението за стратегическо
партньорство между ЕС и Канада, второ гласуване на промените в Закона за движението по пътищата и първо четене на
закона за преминаването през и пребиваване на територията на България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.
√ Правната комисия в НС прие ограничения за машинното гласуване
Парламентарната комисия по правни въпроси одобри на първо четене предложенията на управляващите за промени в
Изборния кодекс. Те предвиждат да няма номера пред имената на партиите в бюлетината, възможност за машинно
гласуване да има само в малките избирателни секции, а въвеждането на електронно гласуване да бъде отложено.
Правната комисия в Народното събрание ограничи масовото въвеждане на машинното гласуване с приетите на първо
четене промени в Изборния кодекс. Против законопроекта на управляващите гласуваха от БСП. Мнозинството в комисията
подкрепи и законопроекта на „Воля“, с който се предвижда въвеждането на видеонаблюдение в секциите, докато тече
изборният процес.
Председателят на правната комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов изрично подчерта, че отлагането на алтернативните
на хартиеното гласуване не означава отмяната им:
"Не означава отмяна нито на положените усилия, работа и стремежа във връзка с електронно, дистанционно гласуване, не
означава и отмяна на способа, който вече се практикува частично машинното гласуване".
Кирилов уточни, че предложението за премахване на номерата в интегралната бюлетина може да претърпи промяна, но
е необходимо, ако останат номерата, те да не се дублират с преференцията.
Въпреки че законът предвижда машинното гласуване да бъде въведено масово от догодина, с приетите поправки правната
комисия го отложи, като възложи на ЦИК да решава в колко секции да има машинно гласуване, но те не трябва да са помалко от хиляда. Машини ще могат да се поставят само в секции с над 300 избиратели, и то само в страната.
От ДПС излязоха със становище, че трябва да се избере само един начин на гласуване, а от БСП категорично подкрепиха
машинното гласуване и обвиниха Централната избирателна комисия, че нарушават закона.
Крум Зарков от БСП обвини ЦИК в нарушаване на закона и определи приетите текстове като "дискриминационни".
"ЦИК е органът, който прилага закона, а не който ни обяснява как той не може да бъде приложен".
И БСП, и ДПС категорично застанаха зад въвеждането на машинното гласуване. Хамид Хамид от Движението настоя:
"Време е, колеги, да извадим химикалката от изборния процес, както и коректор".
Председателят на Централната избирателна комисия Ивилина Алексиева подчерта, че законопроектът на управляващите
за промени в Изборния кодекс съвпада до голяма степен със становището на комисията. Машинното гласуване е
невъзможно да се проведе в специфични секции, сред които в болници, домове за стари хора и в секции в чужбина:
"Обръщам внимание, че затрудненията не са просто от организационен характер. Мисията на ЦИК е да осигури
законосъобразни и честни избори. При тези секции при машинно гласуване ние не можем да създадем тези гаранции.
Защо? Защото всяка една от машините трябва да може да бъдат предварително тествана, одитирана и сертифицирана, за
да се създаде подобна гаранция. Сами разбирате, че в секциите, които се създават 48 часа преди изборния ден, това не
може да се случи".
Според Алексиева това становище на ЦИК се споделя от управляващите.
√ Президентът награждава победителите в 14-ото издание на конкурса "Иновативно предприятие"
Национален форум ще представи иновационния потенциал на българската икономика и позицията ѝ в европейски мащаб.
Изводите са част от доклада "Иновации.бг", който се изготвя всяка година. Събитието е под егидата на президента.
Държавният глава Румен Радев ще връчи наградите на победителите в 14-то издание на Националния конкурс
"Иновативно предприятие на 2018-а".
Форумът обединява усилията на всички страни заинтересовани за подобряване на иновационната среда в страната и е
най-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между български и чуждестранни
организации за стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес.
√ Българският износ към Канада се е увеличил с 15%, една година след СЕТА
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Една година след подписването на търговското споразумение между Канада и ЕС – СЕТА – българският износ към
северноамериканската страна се е увеличил с 15%. Това заяви в Пловдив посланикът на Канада у нас Кевин Хамилтън,
който участва в регионална кръгла маса с представители на бизнеса и икономисти.
Посланик Хамилтън подчерта, че българските компании изнасят за Канада машини, електрооборудване, химични и
фармацевтични продукти, както и селскостопански стоки. Според него положителен е фактът, че 86% от тези фирми
развиват малък бизнес и очевидно намаляването на тарифните бариери след влизане в сила на споразумението и
опростените митнически процедури са в плюс за тяхната експортна ориентация.
Кевин Хамилтън заяви още, че българските фирми имат възможност да участват и в обществените поръчки в Канада на
всички нива – национално, общинско, както и на ниво провинции. Посланикът допълни, че Канада е 11-ият най-голям
партньор на България извън ЕС. За 2017 година преките канадски инвестиции у нас възлизат на 28 милиона евро, като
фирмите са инвестирали в сферата на информационните и комуникационни технологии, автомобилната индустрия,
фармацията и минното дело.
√ Отслабване на бизнес активността в еврозоната
Бизнес активността в еврозоната се забави през ноември до двегодишно дъно в резултат на продължаващо сериозно
отслабване на промишлената експанзия, което сякаш започна да се разпространява и в сферата на услугите, показват леко
ревизирани във възходяща посока окончателни резултати от редовно проучване на агенция IHS Markit сред европейските
мениджъри.
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност, се понижи през ноември до 52,7 пункта от 53,1 пункта през ноември и
предварителен индекс на ниво от 52,4 пункта. Въпреки възходяща ревизия окончателният общ PMI индекс се намира в
най-ниско ниво от повече от две години насам.
"Окончателният PMI за еврозоната за ноември е малко по-висок от предварителния, но все още предполага доста сдържан
растеж на БВП от приблизително 0,3% през четвъртото тримесечие, което предполага, че регионът продължава да бележи
слабо икономическо развитие", отбеляза Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в агенция IHS Markit.
Той обаче допълни, че "бизнес оптимизмът достигна най-ниско ниво от края на 2014-а година насам, което подсилва
рисковете за още по-слаб икономически растеж с наближаване на следващата година". Индексът PMI, измерващ нагласите
на мениджърите за техния бизнес през следващите 12 месеца, се влоши през ноември до 4-годишно дъно от 59,5 пункта
спрямо 60,5 пункта през октомври.
Индексът PMI, измерващ активността в доминиращата в еврозоната сфера на услугите, пък се понижи през ноември до
53,4 пункта от 53,7 пункта през предходния месец. Въпреки че окончателният индекс е малко по-добър от предварителния,
който беше на ниво от 53,1 пункта, неговото ноемврийско ниво е най-слабото от октомври 2016-а година, отбеляза агенция
Markit. Подиндексът на новите поръчки в сектора на услугите пък се понижи до двугодишно дъно от 53,4 пункта спрямо
53,9 пункта през октомври в резултат най-вече на спад на новите експортни поръчки за трети пореден месец.
По-рано Markit представи окончателни резултати от аналогични бизнес проучвания в двете най-големи икономики на
еврозоната, както и данни за активността в сферата на услугите в Испания и Италия.
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Германия, отслабна през ноември до близо 4-годишно дъно от 52,3
пункта спрямо 53,4 пункта през октомври и при предварителен индекс на ниво от 52,2 пункта. Индексът в сферата на
услугите пък се понижи рязко до 53,3 пункта от 54,7 пункта през октомври, потвърждавайки предварителната анкета на
агенция Markit.
Окончателният общ PMI индекс на Франция за ноември пък се подобри слабо до 54,2 пункта от 54,1 пункта през предишния
месец и при предварителен индекс на ниво от 54,0 пункта. Индексът в сферата на услугите обаче се понижи до 55,1 пункта
от 55,3 пункта през октомври при предварителен индекс на ниво от 55,0 пункта.
Изненадващо рязко подобрение отчете PMI индексът в сферата на услугите на Италия, нараствайки през ноември до 50,3
пункта, след като октомври се срина под важната бариера от 50 пункта до ниво от 49,2 пункта, но въпреки това общият
италиански PMI индекс остана за втори пореден месец в много ниското ниво от 49,3 пункта (под водораздела от 50 пункта
между разширяването и свиването на бизнес активност).
На другия полюс е проучването на Markit за Испания, където бизнес активността в сферата на услугите успя да стабилизира
за втори пореден месец на ниво от 54,0 пункта, а общият PMI индекс нарасна през ноември до 53,9 пункта от 53,7 пункта
през октомври.
Cross.bg
√ Левон Хампарцумян: Няма да има увеличение на лихвите по кредитите
България като икономика е 5-6 пъти по-голяма спрямо 1990 година, когато излязохме от комунизма фалирали. Като цяло
българите не сме задлъжнели. Това коментира банкерът Левон Хампарцумян в студиото на сутрешния блок на БНТ. Няма
да видим драматично увеличение на лихвите по кредити. Трябва да има винаги буфер, призова банкерът. Според него
лихвите ще бъдат в абсолютно поносими нива. В България лошите кредити са 8-9%. Левон Хампарцумян коментира, че
банките в момента имат по-консервативен подход при отпускането на кредити спрямо 2007-2008 година. Не бих казал, че
има балон на пазара на имотите. Ако движението на пазара продължи с тези темпове, може да се стигне до ситуация, в
която жилищата биха поскъпнали, но засега нещата са балансирани, смята още банкерът.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Цената на тока. Колко ток произвежда България и каква е реалната му цена
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Липса на учители. Учителите намаляват - има ли решение
След Меркел. Кой ще наследи Меркел - прогнози от Хамбург
Заспиване на път. За какво трябва да се изследват бъдещите шофьори
Никулден. Риба в тигана - как да познаем прясната
Денят на банкера. Има ли живот след кредита - коментар на Левон Хампарцумян.
БТВ, "Тази сутрин"
Ще има ли фалирали предприятия след драстичното увеличение на тока за промишлеността - дискусия в студиото;
Идва ли краят на ниските лихви по кредитите - гост банкерът Петър Андронов;
Какво отговориха от Пътната агенция на БСП след поисканата проверка за качеството на магистралите у нас
Рекордно количество оръжие, задържано след спецакцията на ГДБОП и прокуратурата! Как се организира
нелегална търговия с оръжие у нас - коментар на бившия шеф на ГДБОП Тихомир Стойчев;
Колко са чакащите българи в списъка за белодробна трансплантация и какви са шансовете да получат
животоспасяваща операция?
Каква е тайната рецепта за рибена чорба на майстор - готвачите от военноморска база „Атия"?
На живо - Нов православен храм отваря врати след 160 години в Трявна!
Нова телевизия, „Здравей България"
Как и закъде е изнасяно незаконното оръжие, което антимафиотите откриха при специализирана акция и
конфискуваха картечници и пистолети за няколко роти?
Има ли политически чадър над контрабандата на горива? Емил Димитров - Ревизоро отговаря на Веселин
Марешки.
Можеш ли да дължиш 16 хил. лева за парно, а да нямаш радиатори в дома си? Надписват ли топлофикациите
сметките ни за парно и топла вода? Отговорите в "На твоя страна" с Георги Георгиев.
Да обереш кола за 60 секунди. Крадци разбиват автомобили във Варна. На живо - разказват потърпевшите.
Перки от акула, надгробни плочи или обезопасителни колчета? Кой реши как да изглеждат ограничителите край
трамвайната линия в центъра на София? Отговорите от проектанта на ремонта арх. Иво Пантелеев.
Кладнишкият манастир "Свети Николай" е пред разруха. Защо шест години след земетресението край Перник,
което почти го срина, все още събират пари за ремонта му?
На Никулден в Бургас. Ще ловим шарани с голи ръце и ще правим класическа рибена чорба.
След 9 - Светльо "Хиподилски" и Ерол от "Уикеда" ви канят на "култов коледен концерт"
√ Събития в страната на 6 декември
София.
От 10.30 часа в зала „Средец" на София Хотел „Балкан" президентът Румен Радев ще вземе участие в
Четиринадесетия Национален иновационен форум „Интелигентни политики за иновационен растеж", който ще се
проведе под негов патронаж.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 09.30 часа в Зала 5 на Министерския съвет ще се проведе национална научно-практическа конференция на
тема: „Педагогически иновации за повишаване на качеството - същност на съвременното училище". На събитието
ще присъстват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на ДАЗД д-р Елеонора
Лилова, директори и зам.-директори на дирекции и експерти от Национален инспекторат по образованието,
експерти от ДАЗД и НЦПКПС ръководители на катедри и хабилитирани преподаватели от „СУ Св. Климент
Охридски" и УНСС, директори и зам.-директори на училища и детски градини от столицата и страната,
представители на НПО.
От 10.00 часа ще започне заседанието на Столичния общински съвет.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба № 4 от 5 ноември
2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи.
От 09.30 часа в София Хотел Балкан ще бъде открит Български икономически форум 2018 на тема
„Макроикономическата картина в България в края на 2018 г." с участието на г-жа Керстин Йорна - заместникгенерален директор на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси" в Европейската комисия.
От 11.00 часа в сградата на ГД „Национална полиция" ръководството на Дирекцията ще даде брифинг за мерките
по безпроблемното протичане на Студентския празник - 8 декември.
От 15.00 часа до 17.00 часа на ул. „Леге" 10, ет. 1, БСП-София организира безплатна юридическа приемна за
граждани.
***
Бургас.
От 09.30 час в заседателната зала при Културен дом на нефтохимика ще се проведе тържествено заседание на
Общински съвет-Бургас.
***
Варна.
От 18.00 часа на площад „Независимост" ще се състои празнична програма за запалване на светлините на
коледната елха.
***
Видин.
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От 17.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще присъства на запалването на коледните светлини на
елхата в квартал "Нов път".

***
Пазарджик.
От 11.00 часа в прескулба на БТА гражданска инициатива ще представи благотворителната инициатива „Найхубавото се вижда със сърцето".
***
Плевен.
От 15.00 часа при кръстовището за село Брестовец при км 13+800 на път II-35 Плевен - Ловеч председателят на
Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" инж. Светослав Глосов ще открие рехабилитирания близо
12-километров участък от път II-35 Плевен - Ловеч.
***
Пловдив.
В 11.00 часа в Заседателната зала на Общината ще се състои пресконференция по повод откриващия уикенд на
Пловдив - Европейска столица на културата 2019. На нея ще присъстват кметът и председател на УС на фондация
"Пловдив 2019" Иван Тотев заедно с ръководния екип на организацията.
***
Разград.
От 11.00 часа при кръговото кръстовище на път II-49 Търговище - Разград и път II-51 Бяла - Попово - Лозница, в
близост до село Трапище председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" инж.
Светослав Глосов ще открие рехабилитираните 21 км от път II-49 Търговище - Разград.
***
Трън.
От 14.00 часа ще се проведе заседание Общинския съвет на гр. Трън.
***
Хасково.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА областното ръководство на СДС-Хасково ще даде пресконференция.
Profit.bg
√ Спад на борсите след арест на шеф на Huawei в Канада
Щатските индексни фючърси и азиатските акции поевтиняват днес, след като канадските власти арестуваха високопоставен
ръководител в китайската технологична компания Huawei за екстрадиция в САЩ, което породи страхове от нова ескалация
на напрежението между двете суперсили.
Новината идва в началото на тримесечния период за преговори между Вашингтон и Пекин, които имат за цел да намалят
напрежението от търговската война.
Фючърсите на S&P500 паднаха с близо 2% и за последно отчтиаха понижение от 1.2%.
Японският индекс Nikkei изгуби 1.7%, като ръстът бе оглавен от компаниите за полупроводници. Huawei е един от найголемите производители на смартфони и телекомуникационно оборудване.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 1.2%. Хонконгският основен индекс Hang Seng падна с 2.1%, докато
шанхайският SSEC изгуби 0.9%.
Канадските власти обявиха, че са арестували главния финансов директор на Huawei във Ванкувър, а тя в момента очаква
екстрадиция в САЩ.
Арестът е свързан с нарушения на щатските санкции срещу Иран, според източник на Ройтерс, но засега няма официално
обявени обвинения срещу нея.
Арестът засили усещенето за предстоящ сблъсък между двете най-големи икономически сили не само във връзка с митата,
но и по отношения на хегемонията в технологичния сектор.
Британската BT обяви вчера, че премахва оборудването на Huawei от ядрото на своите съществуващи 3G и 4G мрежи.
Австралия и Нова Зеландия също отхвърлиха продуктите на Huawei.
“САЩ предупреждават съюзниците си да не използват продуктите на Huawei от събражения за сигурност и вероятно ще
продължат да оказват натиск над тях,” казва Норихиро Фуджито, старши анализатор в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley
Securities.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации падна с 1.7 базови пункта, до 2.906%, близо до достигнатото във
вторник тримесечно дъно от 2.885%. Щатските пазари бяха затворени вчера в чест на бившия президент на САЩ Джордж
Буш-старши, който почина в събота на 94-годишна възраст.
Лихвата на доходността остава обърната между две и петгодишните книжа, като петгодишните облигации носят 2.782%
лихва, под тази по двегодишните книжа, която бе 2.795%.
Цените на петрола се понижиха леко преди срещата на страните членки на ОПЕК днес, която се очаква да доведе до
ограничаване на производството с цел намаляване на свърхпредлагането, което понижи цените на суровината с 30% от
октомври насам.
Мониторингова комисия от ОПЕК и съюзниците на организацията, сред които и Русия, са постигнали съгласие за
необходимостта от намаляване на производството през 2019 г., информира Ройтерс, позовавайки се на запознати
източници.
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Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняват с 32 цента, или 0.6%, докато цената на петрола се понижи със 17
цента, или 0.3%, до 61.39 долара за барел.
На валутните пазари доларът се обезцени с 0.3% спрямо йената, до 112.82, докато австралийският долар изгуби 0.5%, до
0.7234 щатски долара.
Китайският юан поевтиня с 0.2%, до 6.872 спрямо долара, докато еврото се разменяше срещу 1.1347 долара.
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