Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria On AIR
√ Здравословни или икономически са причините за рекордния брой болнични?
Темата коментираха д-р Георги Миндов и Добрин Иванов
Над 336 милиона лева са изплатените дълги болнични за първите девет месеца на тази година. Обезщетения са били
платени на над 650 хиляди българи за почти 11 милиона дни. Така излиза, че средно всеки е боледувал по 17 дни и е
получавал по 30 лева на ден. Краят на 2017 година беляза рекорден брой болнични, когато Националният осигурителен
институт и работодателите са изплатили над половин милиард лева. В големите градове на страната ползваните болнични
дни са най-много.
Д-р Георги Миндов от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари обясни този факт и подчерта, че е
нормално, защото в София, Бургас, Пловдив и другите големи населени места, има повече вълни с грипни епидемии, побързо се предават вирусите в големи колективи, особено когато на едно място са много хора с климатична инсталация.
"Последните години често хората ходят болни на работа, което води до влошаване на нещата за човека и колектива, защото
се предават вирусни инфекции", обясни д-р Миндов пред Bulgaria ON AIR и подчерта, че друг проблем е ненаправените
профилактични прегледи.
Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал пък каза в студиото на "България сутрин", че системата мотивира
работниците да излизат в болнични и то без да имат нужда от това.
По думите му наистина има фактори, които влияят върху здравословното състоянието на работниците, но има и не малко
измами, което води до това, че от 2013 година до сега болничните дни са се увеличили няколко пъти.
"Броят дни болничен продължава да се увеличава, системата се декапитализира и работодателите нямат от една страна
трудоспособна работна ръка и то във важни моменти, а от друга страна се налага да изплащат и суми, които не са
предвидени в разчетите им", посочи още той.
Добрин Иванов допълни, че няма точни разчети, но според сметнатото от бизнеса, той плаща между 130 и 150 милиона
лева за първите три дни болнични. По думите му обаче тези пари обаче идват от колегите на болния, които трябва да
свършат неговата работа, за да се изкарат парите за обезщетението.
Гледайте видеото с цялата дискусия.
Novini.bg
√ Мотивира ли системата работниците да излизат в болнични
Над 336 милиона лева са изплатените дълги болнични за първите девет месеца на тази година. Обезщетения са били
платени на над 650 хиляди българи за почти 11 милиона дни. Така излиза, че средно всеки е боледувал по 17 дни и е
получавал по 30 лева на ден. Краят на 2017 година беляза рекорден брой болнични, когато Националният осигурителен
институт и работодателите са изплатили над половин милиард лева. В големите градове на страната ползваните болнични
дни са най-много.
Д-р Георги Миндов от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари обясни пред Bulgaria ON AIR този факт и
подчерта, че е нормално, защото в София, Бургас, Пловдив и другите големи населени места, има повече вълни с грипни
епидемии, по-бързо се предават вирусите в големи колективи, особено когато на едно място са много хора с климатична
инсталация.
"Последните години често хората ходят болни на работа, което води до влошаване на нещата за човека и колектива, защото
се предават вирусни инфекции", обясни д-р Миндов и подчерта, че друг проблем е ненаправените профилактични
прегледи.
Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал пък каза в студиото на "България сутрин", че системата мотивира
работниците да излизат в болнични и то без да имат нужда от това.
По думите му наистина има фактори, които влияят върху здравословното състоянието на работниците, но има и не малко
измами, което води до това, че от 2013 година до сега болничните дни са се увеличили няколко пъти.
"Броят дни болничен продължава да се увеличава, системата се декапитализира и работодателите нямат от една страна
трудоспособна работна ръка и то във важни моменти, а от друга страна се налага да изплащат и суми, които не са
предвидени в разчетите им", посочи още той.
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Добрин Иванов допълни, че няма точни разчети, но според сметнатото от бизнеса, той плаща между 130 и 150 милиона
лева за първите три дни болнични. По думите му обаче тези пари обаче идват от колегите на болния, които трябва да
свършат неговата работа, за да се изкарат парите за обезщетението.
Economic.bg
√ Тристранката обсъжда минималната заплата и пенсиите за 2019 г.
Очаква се минималната работна заплата да се вдигне от 510 лв. на 560 лв.
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда нивата на пенсиите и осигурителния стаж днес.
Заседанието ще се проведе днес от 11 ч. в сградата на Министерския съвет.
На срещата социалните партньори ще разглеждат и минималната работна заплата за 2019 г. Очаква се тя да скочи от 510
на 560 лв. Асоциацията на индустриалния капитал в България обаче предлага увеличението да се отложи за 15 сектора,
сред които пчеларство, производство на хранителни продукти и облекло, туризъм и ресторантьорство, както и редица
персонални услуги.
Според бизнеса това компромисно решение би дало глътка въздух на изброените икономически дейности.
Нова ТВ
√ Тристранката обсъжда пенсиите и заплатите за 2019 г.
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъжда нивата на пенсиите и осигурителния стаж.
На срещата социалните партньори ще разглеждат и минималната работна заплата за 2019 г. Очаква се тя да скочи от 510
на 560 лв. Асоциацията на индустриалния капитал в България обаче предлага увеличението да се отложи за 15 сектора,
сред които пчеларство, производство на хранителни продукти и облекло, туризъм и ресторантьорство, както и редица
персонални услуги. Според бизнеса това компромисно решение би дало глътка въздух на изброените икономически
дейности.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Управляващите ще приемат поправка, позволяваща КОНПИ да прави проверки независимо от решението на съда
Управляващите ще приемат поправка в променения вече текст на ГЕРБ, даваща възможност Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество да прави проверки независимо от решението на съда. Това каза пред журналисти във
Виена премиерът Бойко Борисов след срещата си с еврокомисаря Франс Тимерманс:
"И го информирах за това тълкувателно решение по гражданската конфискация. В най-скоро време ще направим една
поправка, в която ще има едно изречение, образно казано, в което се казва, че гражданската конфискация, или КОНПИ
това, което е придобито по престъпен начин ще конфискува, а наказателното преследване си върви по другото
направление. Голяма подкрепа от негова (на еврокомисар Франс Тимерманс – бел.ред.) страна – абсолютно това го
удовлетворява", каза Бойко Борисов от форума на високо равнище "Европейски съюз – Африка".
Министър-председателят Бойко Борисов участва в двудневния форум на високо равнище ЕС – Африка във Виена. Форумът
под наслов "Сътрудничеството в дигиталната ера" ще бъде открит днес от канцлера на Австрия Себастиан Курц, от
президента на Руанда и председател на Африканския съюз Пол Кагаме и от председателя на Европейската комисия ЖанКлод Юнкер. Особено внимание ще бъде обърнато на действията за засилване участието на жените в цифровата
икономика и младите хора.
√ Изтича срокът за подаване на документи за конкурса за главен прокурор на ЕС
Днес изтича срокът за подаване на документи за участие в конкурса за главен прокурор на прокуратурата на Европейския
съюз, информира БТА.
Европейската прокуратура ще разследва случаи, свързани с престъпления срещу бюджета на Съюза. Очаква се да заработи
от 2020 г. Изборът ще бъде извършен от 12 бивши членове на Съда на Евросъюза и на Европейската сметна палата, бивши
национални членове на Евроюст и други юристи с общопризната компетентност.
Главният прокурор на Общността ще бъде назначаван за срок от 7 години, без право да повтори мандата. Той ще предлага
структурата на службата, представителите в държавите-членки, ще съгласува действията си с ОЛАФ.
√ България е на 51-во място в Индекса за устойчиво икономическо развитие
България е класирана на 51-во място в ежегодния Индекс SEDA на The Boston Consulting Group, който оценява устойчивото
икономическо развитие, показва сайтът на компанията. Изследвани са 152 държави.
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Класацията се оглавява от Норвегия, следвана от Швейцария и Исландия. В първите десет влизат още Люксембург, Дания,
Швеция, Сингапур, Финландия, Австрия и Холандия. Следват Ирландия, Германия, Австралия, Нова Зеландия, Белгия,
Канада, САЩ, Япония, Великобритания и Франция, а Словения е 21. Гърция е 42-ра, Румъния - 50-а, Русия – 59-а.
От другите съседи на България Сърбия е на 61-ва позиция, Турция – на 63-та, а Македония – на 66-а.
В дъното на класацията са Хаити, Йемен, Чад и Централноафриканската република.
√ Мей: Вотът по сделката за Брекзит ще е след 14 януари
Британският премиер Тереза Мей съобщи в парламента, че дебатите по нейната сделка за Брекзит ще бъдат подновени на
7 януари, понеделник, а гласуването ще се състои следващата седмица.
Преди началото на сесията в парламента лидерът на британските лейбъристи Джеръми Корбин се бе заканил да поиска
вот на недоверие в премиера, ако тя не представи дата за гласувенето на сделката.
На 11 декември Тереза Мей прекрати дебатите и отложи вота без консултация с депутатите и замина за Брюксел в опит да
получи гаранции от ЕС за „предпазния механизъм“ за ирландската граница, така че да спечели повече депутати на нейна
страна.
Днес Мей се яви в Камарата на общините, за да заяви отново, че нейната сделка няма алтернатива, и изтъкна, че идеята
за повеждане на нов референдум е несъстоятелна, защото ще бъдат излъгани милионите британци, гласували през 2016
година за излизане от ЕС.
С нетърпение се очакваше каква ще бъде реакцията на премиера след заканата на Корбин за вот на недоверие, ако няма
дата за гласуването на нейната сделка. Макар и да не посочи конкретна дата, от думите на Мей стана ясно, че вотът ще
бъде през седмицата, започваща на 14 януари.
За Корбин остана утехата, че поне е ускорил вота:
„Позор е, че месец ще бъда загубен след като трябваше да гласуваме на 11 декември. Не може да има по-нататъшни опити
за измъкване на това правителство от отговорностите му пред парламента“, заяви лидерът на лейбъристите.
Investor.bg
√ В проектобюджета на София за 2019 г. са заложени 30 млн. лева повече
За изграждане на 15 нови детски градини и цялостни реконструкции с разширения на стари, Столична община е
предвидила 18,8 млн. лева
30 млн. лева повече са заложени в проектобюджета на София за 2019 година, като общата сума е 1,623 млрд. лева. До
приемането на бюджета от Общинския съвет средствата може и да нараснат.
Това обяви заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов.
Според кмета Йорданка Фандъкова главните цели за финансиране са първият етап от третата линия на метрото,
модернизация на наземния и подземния градски транспорт, нови паркове.
“Продължаваме с реконструкцията на улици и булеварди с акцент работа в кварталите, посочи тя, цитирана от БНР. –
Догодина ще завърши първата цялостна модернизация на 13 училища и 13 детски градини със средства по ОП “Регионално
развитие“.”
Столичният градоначалник информира, че догодина ще бъдат пуснати изцяло новото тролейбусно трасе от кв.
„Манастирски ливади“ до „Люлин“.
Бюджетът за чистота е за 129,2 млн. лева, като в инвестиционната програма са заложени 17,7 млн. лева за рекултивиране
на старите сметища в кв. „Суходол“, в с. Долни Богров и за депо „Садината“.
Над 5 млн. лева Столична община ще инвестира в консервация и реставрация на Централната минерална баня в Банкя (2,3
млн. лева) и реставрация на банята в "Овча купел" (3,3 млн. лева). За основен ремонт на столичния куклен театър са
предвидени 550 хил. лева. Одобрени са 350 хил. лева, за да започне изграждането на център за съвременно изкуство
„Топлоцентралата“.
“Предвиждаме закупуване на мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух с 400 хил.
лева, информира Фандъкова. – 18,8 млн. лева са предвидени за изграждане на 15 нови детски градини и цялостни
реконструкции с разширения на стари. 9,5 млн. лева ще бъдат инвестирани в изграждане на нови пристройки и
физкултурни салони на 12 училища.
На брифинг в Плевен Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община по направление "Култура, образование, спорт
и превенция на зависимости", уточни, че една част от обектите се очаква да бъдат завършени и пуснати в експлоатация
през 2019 г.
“Това са детски градини с яслени групи в цяла София, каза той, цитиран от БТА. – Някои от тях, които са особено очаквани
– в кварталите "Овча купел", "Горна баня", район "Витоша", "Манастирски ливади". Деветнайсет млн. лева ще бъдат
инвестирани в изграждането на около 15 детски градини и ясли.”, каза Чобанов и поясни, че това са места, в които през
последната година има концентрация на младо население с деца.
Заместник-кметът на София добави, че съществените проблеми в последните години са в местата за децата, които са в
яслената възраст. В градинска възраст броят на местата и през тази година е бил приблизително равен на броя на децата,
които са кандидатствали да постъпят. Според него чакащи има, защото родителите предпочитат едни детски градини за
сметка на други.
По думите му инвестиции ще бъдат направени и в сферата на средното образование.
“През 2019 г. ще се работи по 11 обекта. Това са различни училища на София, обясни той и информира, че се изграждат
нови шест спортни съоръжения в училищната и образователна инфраструктура, като поясни, че това са салони в различни
училища, които до момента нямат подходящи спортни съоръжения.
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Чобанов даде като пример Френската гимназия, в която няма подходящ физкултурен салон и през тази година ще се работи
за неговото изграждане. Същото е било положението и в Първа английска езикова гимназия.
√ 57% от българите очакват 2019 г. да бъде по-добра
"Алфа Рисърч" откроява факторите за ръст на политическото напрежение у нас
2019-та ще бъде за Европа водоразделна година – с Brexit и европейските избори, с националните турболенции,
очакванията за забавяне на икономическия ръст и ескалиращи геополитически съперничества.
В българската политическа среда има и допълнителни фактори за напрежение – с пулсиращите по обхват и честота
социални протести, неяснотите около управляващата коалиция, с предстоящите два вида избори и витаещата във въздуха
възможност за трети, отбелязва в традиционното си проучване за края на годината агенция "Алфа Рисърч".
Всички тези процеси тепърва предстоят, но начинът, по който ще протекат, до голяма степен ще зависи от вече съзряващи
и оформящи се в недрата на обществото настроения. Сблъсъкът между очаквания и реалност, както и по-дълбоките
трансформации в българското общество, ще определят динамиката на социалните нагласи в близко бъдеще, а оттам – и
политическата картина в страната.
Проучването откроява три интересни тенденции, чието развитие може да повлияе съществено на този политически развой.
Индивидуален оптимизъм и социална тревожност
В края на 2018 г. личната равносметка за отминаващата година, както и очакванията за следващата, се запазват на
рекордно високи нива. Спрямо декември 2017 г. с почти 10 на сто нарастват позитивните оценки за годината, достигайки
35 на сто.
За последните 20 години единствено в далечната 1998-а е имало подобно усещане за удовлетвореност. Отрицателните
оценки нарастват с 2% спрямо миналата година, но остават вторите най-ниски за целия този период.
Най-голям дял от хората (46%) отново заемат неутрална позиция – „годината беше същата като предишната“, но за първи
път позитивните оценки надвишават почти два пъти негативните (35 към 19 процента). Това е най-благоприятното
съотношение за периода 1998- 2018.
Очакванията за идващата година са по правило винаги по-оптимистични, отколкото оценките за вече отминалата.
Независимо от това, през по-голямата част от този 20-годишен период оптимизмът е твърде крехък. Това, което прави
впечатление, е продължаващият вече пета година ръст в позитивния поглед към близкото бъдеще.
57% от пълнолетните българи очакват 2019-та да бъде по-добра от 2018-та срещу едва 12%, които предвиждат по-лоша
година. От друга страна, впечатлява широко разтворената ножица между оптимисти и песимисти (5 към 1) дори и да се
окаже кратковременен, необичаен за България феномен.
Този ярко изразен индивидуален оптимизъм контрастира силно със запазващата се социална тревожност за
икономическото развитие на страната. В съотношение 37 към 14 на сто българите смятат, че икономическото състояние на
страната не се подобрява, а се влошава. Разбира се, трябва да се отбележи, че и тук негативните оценки бележат спад (с
12 на сто спрямо миналата година), но позитивните не вървят нагоре.
Подобна е картината и при очакванията за бъдещото състояние на икономиката. Оптимизмът преобладава над песимизма,
(40 към 22 процента), но е далеч от свръхсилните лични очаквания, които продължават да растат, докато тези за социалната
среда започват да се влошават.
Силата на семейството и безсилието на политиците
В ситуация на растящо недоверие към институциите, политиката, партиите и политическия елит и при отсъствието на
ентусиазиращ социален проект все по-голяма част от сънародниците ни изграждат своя свят около най-близкия си
социален кръг – на първо място семейството, но и приятелите, колегите, работата, съмишлениците по интереси.
Така емоционалните връзки, семейството, приятелите във все по-голяма степен определят равносметката за
индивидуалния жизнен път, а отношението към властта и политиката – за социалните хоризонти.
В отговор на въпроса „Каква е равносметката ви за тази година, от какво се чувствате удовлетворен?“ българите определят
по следния начин най-важния си социален капитал:
семейството, близките, приятелите – 81% усещат тяхната подкрепа;
натрупаният социален опит и авторитет – 59% се чувстват полезни, защото хората ги търсят за съвет;
личните постижения – 58% са удовлетворени от неща, които са постигнали през изминалата година.
Освен това, всеки втори твърди, че му е интересно онова, което работи или учи; всеки трети – че е получил признание за
професионална или извънпрофесионална дейност; всеки четвърти – че има хоби, участва в клуб по интереси и пр.
Въпреки икономическите трудности, двама от всеки трима заявяват, че се стремят към по-малко ангажименти, за да
отделят повече време за себе си и за семействата си.
Така през последните години светът на българина все повече се съсредоточава в един „интимен кръг“.
Точно това „затваряне“ обяснява както успеха, така и неуспеха политически да се експлоатира привързаността към
традиционни идентичности и ценности.
Страховете да не бъде разрушен по някакъв начин светът на семейството и децата разбуди опасенията около
„Истанбулската конвенция“ (така, както тя беше поднесена на българското общество).
Същевременно, именно отказът на хората да се ангажират с „големите разкази и интерпретации“ обуслови неуспеха на
партиите, които се опитаха използват темата.
Деполитизация и реполитизация
В оценката си за събитията с най-голямо влияние върху 2019 г. българите са далеч по-разколебани. Като цяло вътрешнополитическите измерения се преживяват като много по-пряко и силно засягащи обикновения българин, отколкото
големите международни събития, но без един ясен фокус.
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37% от допитаните посочват протестите в страната от последните месеци като събитията с най-голямо значение за
следващата година, а 32% отдават приоритет на местните избори. 23% отбелязват увеличението на бюджетните заплати,
12% - акциите на прокуратурата срещу бизнесмени и политици, 11,8% - конфликтите в Обединените патриоти.
Едва всеки четвърти откроява на преден план Brexit, 16% - eвропейските избори, 15,6% - оттеглянето на Ангела Меркел от
политиката, 14% - задържането на украински кораби от Русия в Керченския пролив, 9% - търговската война между САЩ и
Китай.
Историческият опит сочи, че като правило социалните протести избухват там, където след икономически благоприятен
период хората започват да губят доходи, статус, перспектива. Именно защото нито една голяма социална група не се
усещаше непосредствено заплашена от цялостното развитие на страната, дисперсните протести от края на 2018-та не
успяха да се разраснат и масовизират.
Ако обаче съществуващите в момента свръхочаквания не бъдат оправдани, това може рязко да повиши усещането за
изхабяване на властта и да се превърне в богат източник на енергия за реабилитация на реални граждански протести и
потенциално нови политически избори.
News.bg
√ С 46 продадени е-винетки в първия час се хвали АПИ
46 електронни винетки са продадени в първия час от пускането на специализирания сайт www.bgtoll.bg на Националното
тол управление, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Сайтът за е-винетки беше пуснат в 14 часа днес, 17 декември. Е-стикерите могат да се закупят и чрез мобилно приложение,
както и на терминалите за самотаксуване в търговската мрежа.
От АПИ отчитат над 15 000 посещения на новия сайт само в първия час от неговото функциониране.
За същите 60 минути близо 400 водачи пък са конвертирали хартиените си винетки към е-винетки.
Уеб сайтът bgtoll.bg беше представен на пресконференция днес в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) от директора на Националното тол управление Антон Антонов, членът на Управителния съвет
на АПИ инж. Веселин Давидов и експерта към АПИ проф. Олег Асенов.
Проф. Олег Асенов подчерта, че преди да пристъпи към купуване на е-винетка, потребителят на пътя трябва да си е изяснил
три основни елемента - какъв продукт за таксуване на време иска да купи (уикенд, седмична, тримесечна, годишна
винетка), както и да знае регистрационния номер на автомобила и да реши как да планира пътуването си.
Системата позволява е-винетката да бъде активирана с дата до 30 дни най-късно от момента на купуването ѝ.
След избор на държавата, в която е регистриран автомобилът, за който се купува е-винетка, се въвежда регистрационният
му номер и се избира период на валидност на винетката. Системата автоматично изчислява коя е крайната дата за
валидност на винетката, обясни проф. Асенов.
Има опция по желание да бъде въведен имейл адрес, на който потребителят да получи обратна разписка. Не е нужно да
я разпечатва, нито да я носи в автомобила си, нито да я представя на контролните органи. След като получи
идентификационен номер на транзакцията за купена винетка, клиентът може да изтегли разписка или да въведе
електронен адрес, на който да я получи и след това да приключи процедурата по покупката.
В рамките до 5 минути след купуване на винетката, тази информация ще бъде въведена в системата и всеки сам ще може
да провери дали винетката е валидна. Правоприлагащите органи ще виждат, че купената е-винетка е валидна, че все още
не е използвана или, че ще бъде активна от 1 януари 2019 г.
Е-винетката е държавна такса, съответно при сгрешена транзакция или покупка на е-винетка, във всички Областни пътни
управления (ОПУ) трябва да бъде подадена писмена молба в свободен текст, който разяснява ситуацията. Ако
потребителят има разпечатана разписка за покупката, това би помогнало много за бързото разясняване на случая, отбеляза
Асенов.
Инж. Веселин Давидов посочи, че контролът ще се осъществява от мобилните екипи на Националното тол управление,
както и от органите на МВР и Агенция "Митници". Той подчерта, че с компенсаторната такса, въведена в унисон с
международната практика, се дава възможност на нарушителите, които ползват пътя без платена е-винетка, да си спестят
съставянето на акт за установяване на административно нарушение. Предвижда се компенсаторната такса за леки
автомобили да бъде 70 лева, за тежкотоварни превозни средства с обща технически допустима максимална маса от 3,5 до
12 тона - 125 лв., и за превозни средства с тегло над 12 тона - 175 лв. Предвижда се сумите да бъдат обнародвани в
"Държавен вестник".
Дарик
√ КЕВР прие поскъпването на водата на фона на протести
От 2019 година поскъпва водата в по-голямата част от страната. На 28 декември енергийният регулатор ще вземе
окончателно решение за поскъпването на услугата.
Според експертните изчисления в столицата водата ще поскъпне от 2,35 лева на 2,58 лева кубик. В редица градове цената
на услугата вече ще е над 3 лева. В Шумен скокът на цената на водата ще е 11 стотинки, от 3,29 лв. до 3,40 лв. Във Враца
водата ще е по-скъпа с близо 14 стотинки на кубик, от 3,03 лева до 3,17 лева. В Ямбол водата ще поскъпне до 2,91 лв., а в
Добрич – до 3,35 лева. С 12 стотинки ще се повиши цената на водата във Варна от 2,97 до 3,09 лева.
От догодина бургазлии ще ползват по-скъпа вода, като цената й нараства от 2,72 лева до 3 лева. В Русе цената на водата
се очаква да стане 2,94 лева за кубик. В Монтана цената на водата се увеличава с 9 стотинки от 2019 година. Минимално
поскъпва услугата в Пловдив.
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Ивайло Касчиев, директор на дирекция ВиК в КЕВР, смята, че заради новите по-високи цени на водата от 2019 година
държавата трябва да помисли как да подпомогне социално слабите: "МРРБ трябва да предложи необходимите
законодателни промени, така че да се осигури подпомагане на бедните слоеве от населението, тоест т. нар. водни
помощи".
Докато течеше откритото заседание на енергийния регулатор, десетки граждани протестираха срещу поскъпването на
водата. Господин Иванов каза, че има хора, които не могат да си позволяват вече да плащат такива сметки и попита на
какво основание е поскъпването.
Следващата седмица ще станат ясни окончателните цени на водата за 2019 година.
Дневник
√ Квесторите на КТБ, ощетили фонда за влоговете с над 1 млн. лв., отиват на съд
Квесторите на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) Елена Костадинчев и Станислав Лютов отиват на съд за
безстопанственост, с която са ощетили Фонда за гарантиране на влоговете с над 1 млн. лева.
Прокуратурата съобщи, че обвинителният акт срещу двамата вече е внесен в Софийския градски съд (СГС). Те са обвинени
в умишлена безстопанственост в особено големи размери, която е и особено тежък случай, за което по закон могат да
бъдат осъдени на от 3 до 12 години затвор.
Квесторите поеха управлението на банката, след като БНБ я постави под специален надзор на 20 юни 2014 г. и останаха в
КТБ до обявяването ѝ във фалит и назначаването на синдици.
Според обвинението Лютов и Костадинчев умишлено са разпоредили осчетоводяване на предсрочното прекратяване на 9
договора за индивидуални срочни депозити с привилегировани лихви и така сумите били прехвърлени за изплащане към
Фонда за гарантиране на влоговете.
От това според прокуратурата са настъпили и вредите за фонда, които са изчислени на 1 070 383.83 лева.
Прокуратурата твърди, че действията на квесторите са в нарушение на Закона за гарантиране на влоговете в банките,
според който не се изплащат гарантираните размери на влоговете на тези, на които са били предоставени
привилегировани лихвени условия.
Спрямо двамата е взета най-леката мярка за неотклонение - "Подписка".
За започналото срещу тях разследване се разбра в средата на 2015 г. То започна няколко дни след като премиерът Бойко
Борисов спомена, че двамата са позволили много договори за преференциални влогове да бъдат превърнати в такива за
обикновен влог и по този начин банката е била източена. По този начин титулярите им са могли да получат обезщетения
от 100 хил. евро от Фонда за гарантиране на влоговете, на каквито не биха имали право.
Двамата квестори в КТБ заявиха, че действали по указания на БНБ и Фонда за гарантиране на влоговете, които са спазвали
точно. Името на Кордовска стана известно с това, че тя е изтеглила влога си в КТБ ден преди банката да бъде поставена
под специален надзор.
OffNews.bg
√ Теменужка Петкова: ЕК поиска приватизация на Булгартрансгаз, ние отказахме
Енергийният министър Теменужка Петкова коментира наложената от ЕК глоба на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ),
неговото дъщерно дружество за доставка на газ „Булгаргаз“ и неговото дъщерно дружество за газова инфраструктура
„Булгартрансгаз“ („групата БЕХ“) в размер на 77 068 000 евро за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова
инфраструктура в България.
Петкова заяви, че държавата многократно е предлагала на Европейската комисия да поеме определени ангажименти,
които да предотвратят налагането на глобата. За да се достигне до споразумение обаче, ЕК е настоявала да се предвиди
възможност българският оператор Булгартрансгаз да бъде приватизиран.
Това за България е червена линия, която ние не можем да прекрачим. За всички е ясно каква инфраструктура притежава
българският оператор. Ние не можем да правим компромиси с нашата национална сигурност и това беше причината да не
постигнем споразумение с ЕК, посочи Теменужка Петкова.
По нейни думи все още се очаква решението на Европейската комисия да бъде връчено официално на правителството. "От
датата на връчването ние ще имаме срок, в който да се запознаем с аргументите, и заедно с нашите правни консултанти
ще решим какви стъпки ще предприемем", допълни Петкова.
Енергийният министър каза, че глобата трябва да бъде платена в рамките на 3 месеца. "В рамките на тези 3 месеца имаме
достатъчно време, за да вземем решение, с коeто да защитим нашите национални интереси", заяви тя.
Теменужка Петкова посочи още, че глобата в размер на 77 млн. евро ще бъде разпределена между енергийните дружества
- БЕХ, Булгартрансгаз и Булгаргаз.
"Ако някой смята, че има политическа отговорност, която трябва да понеса, аз съм готова", категорична беше тя.
Според Петьо Иванов, който е изпълнителен директор на БЕХ, българският потребител не е понесъл никакви негативи от
твърдяната от ЕК злоупотреба с доминантно положение. "Знаете, че секторът е силно регулиран и цените се одобряват от
КЕВР. Много често Булгаргаз е предлагал доставката на природен газ на цени под себестойността му", допълни той.
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В. Монитор
√ Зам. държавният секретар на САЩ: F16-V са най-подходящи за България
“Както и за „Северен поток”2, американското правителство не подкрепя „Турски поток”, заяви той
Предложените от американския гигант „Локхийд Мартин“ Ф-16 V разполагат с най-напредналата оръжейна система и тя е
най-подходяща за изпълнението на ангажиментите на България в рамките на НАТО.
„Това е оръжейна система, доказана в битки, това е способна машина. Използва напреднали технологии, които не са
сравними с „Грипен“.
Това заяви в интервю за предаването „120 минути“ по bTV в неделя вечерта зам. държавният секретар на САЩ Джон
Съливан в коментар за проекта за модернизация на българските ВВС със закупуване на нови изтребители
По темата за енергийната диверсификация и независимост Съливан, който бе на двудневно посещение в България
миналата седмица, подчерта, че тя е важна за всяка държава като въпрос на националната сигурност, като основното
послание на САЩ е, че страната ни трябва да се опита да разнообрази източниците си на енергия.“Както и за „Северен
поток”2, американското правителство не подкрепя „Турски поток”. Това, което подкрепяме, е енергийна диверсификация.
С представители на правителството говорихме за проектите за интерконектори Гърция – България и Сърбия – България,
които биха диверсифицирали източниците на газ“, обясни той.
В отговор на въпрос за спекулациите, че Щатите щели скоро да обявят решение за налагане на санкции по Глобалния закон
„Магнитски“ срещу българи, той посочи: „Доколкото знам, няма очаквано предстоящо обявяване на санкции по отношение
на конкретен български представител на властта“. Той все пак подчерта, че дори и да е знаел за такива, нямало да
коментира.
√ Над 450 000 ученици в клубовете „Твоят час“
451 883-ма ученици от цялата страна са се включили в клубове за дейности по интереси или за преодоляване на
образователните затруднения, организирани по проект „Твоят час“. Това стана ясно по време на заключителната
конференция на проекта.
„С проект „Твоят час“ ориентирахме тези дейности към интересите и способностите на децата“, каза образователният
министър Красимир Вълчев. Той обясни, че е направена информационна система на проекта, която позволява
регистрирането на желанията на децата. Вълчев посочи, че 32% от всички дейности са били ориентирани към математика,
природни науки или т.нар. Stem специалности. Той припомни, че от следващата година дейностите по интереси ще бъдат
финансирани с 25 млн. лв. от държавния бюджет. „По този начин финансирането ще стане устойчиво“, коментира
министърът. Той обясни, че целта е поне 40% да бъдат насочени към природните науки, 10% от средствата пък ще бъдат
предоставени на общините за осъществяване на съвместни дейности.
Със средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат финансирани дейностите за преодоляване на
образователните затруднения. Те ще бъдат по проект „Подкрепа за успех“ на стойност 130 млн. лв. и 82,5 млн. лв. по проект
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който ще е насочен към детските градини.
Epicenter.bg
√ Караянчева: Бюджетният излишък се харчи за реални обекти
Днес се открива един от участъците на АМ „Струма”. Там, където има път, има и живот, даде пример председателят на
Народното събрание
Решение на правителството е да се харчи бюджетният излишък и мисля, че средствата се харчат за реални обекти и за
неща, които да се свършат. Това обяви пред журналисти в Пловдив председателят на Народното събрание Цвета
Караянчева, цитирана от "Фокус" и БТА.
„Виждате, че днес се открива един от участъците на АМ „Струма”. Там, където има път, има и живот”, добави Караянчева.
Според нея когато има добри пътища и магистрала, има и много инвеститори, които се интересуват от съответния регион.
„По този начин ще направим възможно България да стане една привлекателна дестинация за инвеститорите”, отбеляза
председателят на Народното събрание. По думите ѝ е видно, че безработицата у нас намалява, икономическият ръст се
увеличава и това ще подобри живота на българските граждани.
Цвета Караянчева каза още, че с удоволствие ще присъства на откриващото събитие на инициативата Пловдив –
Европейска столица на културата, което ще се проведе на 12 януари 2019 година.
Цвета Караянчева определи изтичащия политически сезон като "много динамичен, с много конфликти, но и с много
свършена работа". Като финал на всичко и като цялостно представяне на правителството и политиката на мнозинството
Караянчева посочи приетия преди седмица бюджет за 2019 година, който определи като "добър бюджет, с много добри
икономически показатели, с много средства за политики и оценен от всички".
Запитана как ще коментира факта, че президентът Румен Радев даде на Конституционния съд части от него, председателят
на Народното събрание отговори, че "президентът има винаги право на мнение, но нека видим какво ще кажат
магистратите". Мисля, че българските граждани догодина ще имат възможността да усетят силата на бюджета, който
приехме, каза още Караянчева.
Председателят на Народното събрание бе в Пловдив по повод годишните награди за археология от инициативата
"Чудесата на България". В Археологическия комплекс Малка раннохристиянска базилика, на специална церемония, тя
връчи наградата "Археолог на годината -2018" на директора на Националния исторически музей Поля Петрунова.
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За мен е чест, че съм част от тази благородна и патриотична кауза, която ни обединява заедно да рекламираме България,
подчерта Караянчева. Отличието на Петрунова се дава за откритото от нейния екип златно съкровище от 14-и век в
крепостта Калиакра.
В. Дума
√ Ще има ли български пипер?
Лошите климатични условия, недостатъчното субсидиране и липсата на подготвени кадри и на организации на
производителите са основните причини за срива в бранша
Реколтата от пипер в България стремглаво намалява, като основните причини са в климатичните условия, липсата на
подготвени кадри в бранша и на организации на производителите. Тази година апокалипсис в производството на пипер
имаше на целия Балкански полуостров и в Централна Европа, казва Георги Василев, организационен секретар на
Асоциация „Български пипер“. По думите му реколтата от червена капия е била с 80% по-малко от миналата година, когато
пък е била редуцирана с 40 на сто спрямо 2016 г. Доходите на нашите производители паднаха много, 30 на сто от тях
фалираха, казва Василев.
Силната ценова конкуренция
на вносния пипер от Турция и Македония, наред със спецификата на агротехниката и неправилното отношение на МЗХГ
към пиперопроизводството у нас са сред водещите фактори, задържащи развитието на традиционното производство на
пипер у нас, изтъкват от асоциацията. По-ниски средни добиви са отчетени при отглеждания на открито пипер поради
масови градушки, наводнения, температури до 42 градуса и ниски температури през август. При оранжерийното
производство за втора поредна година има намаление, като количеството на произведената продукция – 2,2 хил. тона,
представлява 4,4% от общото производство на пипер в страната, посочват анализаторите от Центъра за икономически
изследвания в селското стопанство – САРА към Института по аграрна икономика при Селскостопанската академия. Една
част от проблемите с конкурентоспособността на родното производство са в неговата ефективност, смятат учените и
допълват, че „сериозните и все още неразрешени проблеми в сектора, свързани със силна фрагментираност на
производството, ресурсната ограниченост за навлизане на нови технологии и неработещата система за предаване на
знание и опит по оста наука-практика, не вещаят постигане на по-съществено развитие на продуктивността в средносрочен
аспект“.
В България все още мнозина мислят, че пиперопроизводствотото е семейна работа и се върши между другото. А според
Василев то е бизнес като всеки бизнес и окрупняването води до прогрес
„Сам човек не може да прави необходимите инвестиции. Прогнозите са много песимистични на фона на недостатъчното
субсидиране, липсата на подготовка, текучеството на 20-30% от пиперопроизводителите, които фалират или се ориентират
към друг бизнес“, смята Георги Василев.
През периода 2014-2017 г. вносът на пипер в страната ни се повишава, като ежегодно внасяните количества варират между
23,3 до 28,5 хил. тона. Анализаторите от САРА посочват, че натискът на евтина продукция от Турция е един от факторите,
задържащи растежа на производството в страната. Поради значителната обезценка на турската лира през 2018 г., цените
в Турция, основната страна доставчик на червена капия у нас, бяха с около 30-40% по-ниски, отколкото обичайно. По време
на прибиране на реколтата цената на едро падна до около 0,30 евро/кг, докато у нас тази есен се колебаеха в диапазона
1-1,20 лв./кг.
Преработвателният сектор също е силно зависим от пипера, посочва Георги Василев.
200 000 – 300 000 тона не достигат в България
Ако ги имаше, преработвателните фабрики щяха да са на нула, а ако имаше още 200 000 тона, тогава те биха били
натоварени на 80%, коментира той.
Прогнозите от бранша никак не са позитивни. Хибридите все повече ще изместват чистите сортове, защото се стремим да
отговаряме на изискванията на ЕС да продаваме много и евтино, а това означава безвкусно, коментират от Асоциация
„Български пипер“.
Не са оптимисти и учените – според доц. д-р Величка Тодорова, селекционер на пипер в Института по зеленчуковите
култури „Марица“ в Пловдив, чуждите сортове вече надхвърлят по площи българските. „И продължаваме да губим
позиции. Хора, отговорни за пиперопроизводството, все по-често рекламират чуждите сортове“, посочва доц. Тодорова. А
наблюденията й сред производителите показват, че опитните в бранша хора остаряват, а младите не се заемат с
отглеждане на пипер, защото “виждат, че е трудоемко и рисковано“.
Георги Василев: Българинът обича капия, а му предлагат „Калифорнийско чудо“
Георги Василев е роден през 1960 г. в с. Войника, Ямболско. Израства в интернати за деца в неравностойно положение.
Завършва „Начална педагогика“ В ПУ „Паисий Хилендарски“.
От 18-годишен е член на БКП. Бил е първи секретар на Общинския комитет на ДКМС в с. Войника. Член е на Общинската
ревизионна комисия на ОбС на БСП – Ямбол. С експорт на пипер се занимава от 28 г. Организационен секретар е на
Асоциация „Български пипер“ от създаването й през 2000 г. Членовете й са 240 – производители на полето и в оранжерии,
научни работници, вносители на семена и семепроизводители, търговци и преработватели.
- Г-н Василев, каква беше в миналото географията на българския износ на пипер?
- До 1989 г. засаждахме между 270 000 и 300 000 дка с пипер, а продукцията бе около 600 000 тона. Реализацията беше по
първо направление – за бившите социалистически страни и СССР, и по второ направление - за Западна Европа, САЩ,
Канада, Израел. Говорим за износ в 37 държави на 4 континента.
Това, което стана с пипера след 1989 г., има пряка връзка с демокрацията – западните държави заеха нашия пазар, основно
в бившия СССР и държавите от Централна Европа, в африканските и азиатските страни с леви правителства. Това бе първият
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удар за пиперопроизводителите. Вторият беше, когато влязохме в ЕС, отворихме границите и мислехме, че ще залеем с
пипер цяла Европа. Но това е все едно да се сблъскаш с танк – там имаше един високосубсидиран отрасъл, в който са
налети милиарди евро. Нарочно ти слагат изисквания, които да не можеш да покриеш, и съответно те смачкват. Западните
вериги навлязоха в България със собствените си доставчици от чужбина и ни накараха да ядем техните продукти.
Българинът обича капия, а му предлагат „Калифорнийско чудо“. 85% от тези зеленчуци се продават във веригите и нямат
общо с българския вкус.
- Какви са основните причини за срива на българското производство на пипер?
- Развитите страни в ЕС ни взеха работната ръка. Не обвинявам тях, а правителствата, които не създадоха условия за
задържането на тези хора тук. Брюксел поставя изисквания, които не можем да покрием. На Запад берат пипера с
компютър и робот, а ние го берем с хора от малцинствата, които са по-скъпи от немски работници. Удар беше и ембаргото
за Русия, която добре познава нашия пипер. Неслучайно там е известен „Болгарский перец” – огромен наш капитал, който
се използва от Холандия, Испания, донякъде Унгария, но не и от нас.
- Как са се променили площите, засадени с пипер у нас, както и реколтата?
- Ареалите, засадени с пипер, са с близо 1200% по-малко, отколкото са били – от 300 000 декара са станали 26 000 дка.
Никога не сме имали толкова малко площи с пипер в България. Реколтата също намалява стремглаво, проблемът е в
климатичните условия, в недостига на подготвени кадри в бранша, липсата на организации на производителите и
безхаберието на МЗХГ и лично на министрите.
Тази година е истински апокалипсис в производството на пипер на целия Балкански полуостров и в Централна Европа.
- А какви са тенденциите по отношение на износа?
- България започва да експортира пипер още 30-40 години след Освобождението, най-напред за Унгария, Румъния, Гърция,
Сърбия. Това е единственият зеленчук, който страната ни винаги е продавала и ще продава, независимо от конюнктурата
на Балканите, Европа и света.
Експорт на капия за прясна консумация през последните 20 г. не е имало. Изнасяме всякакъв преработен пипер – основно
замразена капия, стерилизирана капия – печена и белена, понеже като се преработи, има много по-висока добавена
стойност. Най-много пипер консумира българинът и той е готов да даде най-висока цена, затова задачата ни е първо да си
върнем нашия български пазар, защото е завладян от чужди сортове и държави.
- Имат ли интерес българските стопани към производството на семена за зеленчуци и разсад?
- Все повече хибридите замесват сортовете ни, стремим се да отговаряме на изискванията на ЕС и да продаваме много и
евтино, което означава безвкусно. Българските производители не желаят да произвеждат семена, защото това е
високотехнологичен, наукоемък процес, в който големите фирми влагат десетки милиарди. Как бай Иван ще им се
противопостави? Нямаме нито технологията, нито машините, мозъците ни емигрираха. Западът ни принуждава да садим
това, което той обича. По отношение на разсадите щеше да стане същото, но нашите хора се заинатиха и в асоциацията
имаме 12 специализирани фирми за производство на разсад, които инвестират и то не европейски, а собствени измъчени
пари в заводи за разсад. В Западна Европа около 85% от производителите на зеленчуци си купуват разсада от такива
заводи, а в България 2-3%, като инвестицията за построяването на един такъв завод е от 10 до 50 милиона евро. Нашите
гледат разсад в лехи. Как да сме конкурентни?
- Успяхте да извоювате по-висока ставка за пипера по схемите за обвързано подпомагане. А какво трябва да се
промени в новата ОСП?
- За пръв път в историята на зеленчукопроизводството успяхме да принудим МЗХГ да отдели пипера от всички останали
култури, като го субсидира отделно. С това министерството официално призна, че пиперът е приоритетна зеленчукова
култура, която е в основата на цялото ни зеленчукопроизводство. От следващата година по обвързаното подпомагане
имаме 6,5 млн. лева за субсидиране на пипер. Постигнахме подпомагане, независимо от тикви, моркови, лук, картофи и
каквито и да е други зеленчуци, произвеждани фиктивно с цел ограбване на европейски и национални средства. Що се
отнася до подпомагането в новата ОСП, то трябва да е на база себестойност или внос – ако има голям внос, трябва да се
субсидира.
- Каква е прогнозата ви за развитие на сектора?
- Увеличаване на декарите ще има хаотично, без план, само по конюнктурни причини, но производството ще намалява
още, ако рязко не се променят условията за производство, които в по-голямата степен зависят от правилните действия на
МЗХГ. Има пет важни фактора за оцеляването на сектора – създаване на модерен завод за разсад у нас, производство на
български сортове, конкурентни по добиви на западните, създаване на организации на производителите, развитие на
зеленчуковите борси в България, където според търсенето и предлагането да се формира справедливата за деня цена,
както и равностойното подпомагане на пипера, в сравнение със зърнопроизводството например.
Все повече се търсят родните сортове
Над 30 сорта пипер са създадени в ИЗК „Марица“ в Пловдив. Сред тях е ивайловската капия – „супер сорт, който отговаря
напълно на представата на българина за форма, цвят, вкус, крехкост, твърдост, става за печене, белене, за лютеница“,
посочва Георги Василев от Асоциация „Български пипер“.
Селекционер в съавторство на този сорт е доц. д-р Величка Тодорова. „Само за последните 10 години имаме признати
осем сорта пипер, два от които са капии – ивайловска капия, създадена съвместно с ОСПЗ–Пазарджик, и куртовска капия
1, подчертава тя.
„Повечето от производителите ни имат доверие, защото предлагаме автентични семена с много висока кълняемост. Тази
година предлагаме семена от десет сорта пипер: най-новия хибрид милкана и застрашените от изчезване местни сортове
сиврия 600, хебър и стряма, три сорта капии – ивайловска капия, куртовска капия 1 и застрашения от изчезване сорт капия
УВ, традиционните български ратунд, пиперът за мелене букетен 50 и от дребноплодните люти чушки джулюнска шипка
1021, изрежда доц. Тодорова.
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Голяма роля за повишеното търсене на семена от български пипер играе подпомагането по направление „Опазване на
застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ по мярка 10 „Агроекология и климат” от
Програмата за развитие на селските райони. Но не е единствената причина - българските сортове пипер имат по-добри
вкусови качества, по-високо съдържание на сухо вещество, багрила и витамин С, подходящи са за свежа консумация и за
преработка, по-устойчиви са на болести и неприятели, подчертава проф. д-р Стойка Машева, дългогодишен фитопатолог
и съавтор-селекционер на някои сортове пипер.
Но защо тогава производителите залагат на чужди сортове? Защото дават по-високи добиви, категоричен е Георги Василев.
„За мен това е сортово робство – семенарските къщи продават хибриди от Холандия, а никой не се интересува от цвета,
вкуса и мириса. Чрез западните сортове се продава вода! Нашите пипери имат 12% сухо вещество, а западните - 4%, т. е. 3
кг холандски пипер отговаря на 1 кг от нашите, а е три пъти по-скъп. И това го насаждат магазинните вериги, защото 70 на
сто от зеленчуците се продават при тях“.
√ Сред първите 5 сме в ЕС по най-висока инфлация
България запазва мястото си в топ 5 на страните с най-висока инфлация в рамките на Европейския съюз и през ноември,
става ясно от последните данни на "Евростат". Според публикуваните данни най-висок ръст на потребителските цени се
вижда в Румъния, Унгария и Естония - по 3,2%. Веднага след тях се нарежда България с 3,0%, а пето място си делят Латвия
и Белгия с по 2,9%. Най-ниска инфлация е измерена в Дания - 0,7%, Ирландия - 0,8%, и Португалия - 0,9%.
През последните четири месеца инфлацията в България рязко се ускори, варирайки между 3,6 - 3,7% в периода юлиоктомври. Данните за ноември все пак показват известно забавяне спрямо тези стойности, но и рязко увеличение спрямо
миналата година. За сравнение, през ноември 2017 г. годишната инфлация у нас бе 1,9%.
В Европейския съюз като цяло годишната инфлация през ноември е стигнала 2,0%, забавяйки се спрямо нивото от 2,2%
през предишния месец. За същия период на миналата година тя е била малко по-ниска - 1,8%. Инфлацията в еврозоната
се забавя - от 2,2% през октомври до 1,9% през ноември.
На месечна база годишната инфлация се е забавила в 25 страни членки, останала е без промяна в една - Дания, и се е
ускорила също в една - Португалия.
БНТ
√ Безработицата през ноември е най-ниска от десет години насам
Равнището на регистрираната безработицата в България през ноември е 6 процента. Това е най-нискaта стойност на
показателя за месеца през последните 10 години, показва административната статистика на Агенцията по заетостта,
съобщиха от пресцентъра на Агенцията.
В сравнение с октомври тази година се наблюдава минимално увеличение от 0.1 на сто. Броят на регистрираните
безработни през ноември е общо 197 783.
30 525 са новорегистрираните безработни през месеца, като от тях 1 680 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито
учащи, и не са търсили работа. От началото на 2018 г. служителите от бюрата по труда са активирали 64 036 чрез
организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование на кариерните центрове,
както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др. Малко над 4 000 са тези, които са се регистрирали
в бюрата по труда през ноември след завръщане от сезонна работа в чужбина.
Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери. Като търсещи
работа през месеца са били регистрирани 483 души от тези групи.
През ноември общо 18 590 са постъпили на работа, като 86.4 на сто от тях са устроени в реалната икономика. В резултат от
изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, в субсидирана заетост са включени 2
537 души: 2 287 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 160 - по програми и 90 по мерки за
обучение и заетост.
От началото на годината общо 15 998 безработни са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови
компетентности, а завършилите успешно са 14 477.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 12 280, като 82.9 на сто от тях са в частния сектор.
Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (29.3 на сто), търговията, ремонта на
автомобили и мотоциклети (16.7 на сто), административните и спомагателните дейности (16 на сто), хотелиерството и
ресторантьорството (6.6 на сто), строителството (4.5 на сто), и др.
Най-търсените групи професии през месеца са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения;
монтажници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги
(бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост,
строителството и транспорта; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни;
металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.
√ На второ четене: Разглеждат промените в Закона за устройството на територията
Регионалната комисия в Народното събрание ще разгледа на второ четене промените в Закона за устройството на
територията.
Те предвиждат срокът за изготвяне на общи устройствени планове на общините да бъде удължен с две години до 1 януари
2021 г. Това на практика означава, че до изтичането му, общините ще могат да променят предназначението на
извънурбанизираните територии по свое усмотрение.
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Според вносителите от ГЕРБ, промяната се налага, защото голяма част от общините у нас нямат влезли в сила общи
устройствени планове, а процедурите за тях се забавят заради обжалване избора на изпълнител, трудно набавяне на
информация и продължителни обществени обсъждания.
√ Турция въвежда промяна в трафика на тежкотоварни автомобили по границата
От днес турските гранични власти въвеждат промени в трафика на тежкотоварни автомобили през граничните пунктове с
нашата страна.
Камионите, превозващи стоки за износ от или през Турция с крайна дестинация България ще бъдат пренасочвани от пункта
"Капъкуле" към "Хамзабейли".
През първия пункт ще бъдат допускани единствено тежкотоварните автомобили, подлежащи на ветеринарен контрол.
Мярката се обяснява с необходимостта от облекчаване на трафика и ограничаване на опашките от ТИР-ове на гранично
пропускателния пункт "Капъкуле" - "Капитан Андреево".
√ Хашим Тачи и Александър Вучич размениха остри реплики на Съвета за сигурност
Словесен сблъсък на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН снощи между президентите на Косово и
Сърбия.
Извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод решението на Косово да създаде собствена армия. Размяна
на реплики между лидерите на Белград и Прищина, но и призив за нормализацията на отношенията.
Жан-Пиер Лакроа, заместник генерален секретар на ООН за операциите по поддържане на мира: Обезпокоени сме от
риска от напрежение, особено в Северно Косово. Затова е важно Белград и Прищина да избягват всякакви стъпки за
допълнително влошаване на ситуацията и да намерят начини за подновяване на диалога.
Белград се опасява, че армията на Косово може да бъде използвана срещу сръбското малцинство в Северно Косово.
Сръбският президент Александър Вучич подчерта на вчерашното заседание, че страната му прави всичко възможно, за да
запази стабилността, спокойствието и мира в целия регион.
Александър Вучич, президент на Сърбия: Ще подновим диалога, когато те оттеглят безотговорното си решение. Не съм
оптимист. Просто казвам на всички, че притесненията и тревогите ми са по-големи днес, отколкото бяха вчера.
Според косовския президент Хашим Тачи именно армията на Косово ще допринесе за стабилност в региона.
Хашим Тачи, президент на Косово: Нищо извънредно не се е случило в Косово миналата седмица. Това е нормално
решение. Ако Косово е направило грешка, тя е, че изчакахме пет години със създаването на армия.
За диалог призовава и Европейският съюз. Страните членки обаче приканват Косово да премахне въведените наскоро 100процентни мита върху стоките, внасяни от Сърбия и Босна.
Money.bg
√ B Coфия paбoтят пoвeчe oт 700 000 дyши и тe дoпpинacят зa 40% oт иĸoнoмиĸaтa нa cтpaнaтa
B Coфия paбoтeщитe ca пoвeчe oт 700 000 дyши, ĸaтo тe дoпpинacят зa двe пeти oт иĸoнoмиĸaтa нa cтpaнaтa. Toвa изчиcлявa
глaвният изпълнитeлeн диpeĸтop нa Cтoличнaтa oбщинcĸa aгeнция зa пpивaтизaция и инвecтиции (COAΠИ) Bлaдимиp
Дaнaилoв.
Πo нeгoвитe дyми нaд eднa пeтa или 21,6% oт paбoтнaтa cилa e cъcpeдoтoчeнa в cтoлицaтa, ĸaтo зaeтитe ocнoвнo ca млaди
и виcoĸooбpaзoвaни xopa.
Te дoпpинacят зa 40% oт бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт нa Бългapия, ĸaтo гoдишният pъcт нa БBΠ в Coфия e в paмĸитe нa oĸoлo
5 нa cтo.
"Πpeз 2018 гoдинa имaмe peĸopднo ниcъĸ пpoцeнт нa бeзpaбoтицaтa", пocoчвa Дaнaилoв, цитиpaн oт "24 чaca".
B cтoлицaтa e ĸoнцeнтpиpaнa eднa шecтa oт пpoизвoдcтвoтo в cтpaнaтa, ĸaтo тя пpивличa пoвeчe oт пoлoвинaтa или 52% oт
пpeĸитe чyждecтpaнни инвecтиции.
"B Coфия ce пpoизвeждa 1/3 oт изнoca нa Бългapия", дoпълвa Bлaдимиp Дaнaилoв, ĸaтo изчиcлeниятa ca нaпpaвeни нa бaзa
дaнни зa 2017 гoдинa.
Изчиcлeниятa coчaт oщe, чe в Coфия живeят 1,3 милиoнa дyши ĸaтo cтoлицaтa e cpeд шecттe oблacти, ĸoитo oтчитaт pъcт нa
нaceлeниeтo.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Между живота и смъртта - проф. Никола Владов за силата на донорството;
За какво ще има пари в новия бюджет на столицата?
Пазарно сравнение: колко струват продуктите за празниците в София и Пирот?
По пистата на живота - между спорта и каузите - гост Ивет Лалова;
Пейзажът в акварела и главата в скулптурата - нова изложба на Вежди Рашидов;
БТВ, "Тази сутрин"
Ще останат ли българските шофьори без "Зелена карта" в чужбина и в криза ли е застрахователният бизнес?
На живо - как продължава ремонтът на ул. „Граф Игнатиев" и защо бяха съборени новите ограничители, броени
дни след поставянето им?
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Защо Европейската комисия наложи глоба от 77 млн. евро на България? Коментар на експертите проф. Атанас
Тасев и Георги Ганев;
Какво е състоянието на прегазения полицай и как беше заловен заподозреният в убийството на 24-годишна жена
в столицата? Разговор с шефа на столичните криминалисти, комисар Ангел Бадъмков;
В колапс ли е психиатричната помощ у нас и колко пари са нужни за модернизирането й?
Как историята на Дядо Добри от Байлово беше разказана в документалния филм „Тихият Ангел". Гост - режисьорът
на филма, Неди Джон Крос;
Нова телевизия, „Здравей България"
Марк Жирардели - мажоритарен собственик на фирмата-концесионер на ски зоната в Банско - ексклузивно пред
„Здравей България“.
Поверително от съдебната зала - Десислава Иванчева и нейната заместничка Биляна Петрова
Дръжте крадеца на дизел - кой източна гориво от резервоари на коли в Своге?
Нова година - нови цени на водата. Ще продължат ли протестите заради готвеното увеличение?
√ Събития в страната на 18 декември
София.
От 09.30 часа в Бизнес Център Хемус ще се състои национална конференция на тема „Наказателната политика в
България: динамика и предизвикателства", на която ще бъде представен анализ на прилагането на Наказателния
кодекс в България и на ефективността на наказателната политика. Конференцията ще бъде открита от заместникминистърът на правосъдието Евгени Стоянов.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема „Иванчева, Петрова,
обвинението и Младост - осем месеца по-късно". Участници в събитието ще са адвокат Ирен Савова, Евгения
Каменова, бивш началник отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд" в Община „Младост"
архитект Николай Веселинов и др.
От 11.00 часа в Министерски съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
От 11.00 часа във II САГБАЛ „Шейново" ще се състои пресконференция, на която ще бъдат представени за
постигнатите резултати през годината по проект, насочен към семейства с преждевременно и рисково родени
(недоносени) деца.
От 12.00 часа в Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков" 4А, ще се състоят петите „Годишни
награди" на Столична библиотека 2018. На събитието ще присъства заместник-кметът на Столична община доц.
д-р Тодор Чобанов.
От 15.00 до17.00 часа в постоянната приемна на БСП - София на ул. „Леге" 10, етаж 1, народният представител от
„БСП за България" Николай Цонков и общинският съветник Иван Таков ще проведат приемна за граждани.
От 16.30 часа пред храм „Св. Неделя" правителството на Москва ще дари коледна елха за град София. В
тържеството ще вземат участие ученици от училището към Посолството и СОУ № 33 „А. Пушкин", както и
Посланикът на Русия в България Анатолий Макаров и представители на Столичната община.
В 18.00 часа в галерия „Сан Стефано" Вежди Рашидов ще открие изложба „Скулптури и акварели". Темата на
експозицията е „Пейзажът в акварела и главата в скулптурата".
От 20.00 часа в зала 1 на НДК ще бъде представен филмът „Тихият ангел".
***
Благоевград.
От 19.00 часа в зала „Скаптопара" ще се проведе официална церемония по награждаване за 10-те най-добри
спортисти.
***
Бургас
От 09.00 часа в залата на Културен дом на Нефтохимика НХК ще се проведе Общински съвет.
***
Бургас
В 10.30 часа в храм " Св. Св. Кирил и Методий" Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий
ще отправи РОЖДЕСТВЕНСКОТО си ПОСЛАНИЕ до клира и православните християни.
***
Видин.
Омбудсманът Мая Манолова организира приемни за граждани във всички общини на област Видин.
***
Добрич.
От 11.00 часа в сградата на ОДМВР - Добрич ще се проведе брифинг.
***
Пловдив.
От 09.00 часа ще се състои заседание на Общинския съвет.
***
Стара Загора.
От 14.15 часа в офиса на Областен информационен център - Стара Загора ще се състои последната за годината
работна среща на тема: „Изпълнение на оперативните програми в Югоизточен район за планиране към декември
2018".
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***
Шумен.
От 9.00 часа в зала 304 ще се проведе заседание на ПК „Младежки дейности и спорт".
От 10.00 часа в стая 203 на общината ще се проведе брифинг.
От 13.30 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на ПК „Европейски проекти, международно
сътрудничество и взаимодействие с НПО"
***
Ямбол.
От 11.00 часа в Градския парк (пространството след обновения централен мост) ще се проведе съвместно събитие:
„Туристически обекти в Одринския регион" от представители на Община Одрин.
Manager.bg
√ Еврото се стабилизира над прага от 1,13 долара
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,13 долара. В междубанкова търговия днес единната европейска валута се
разменяше за 1,1340 долара. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1341 долара за едно
евро.
√ Фед се готви за вдигане на лихвата въпреки призивите на Тръмп
Федералният резерв на САЩ вероятно ще вдигне основната си лихва на последното си заседание по паричната политика,
което започва днес. Има обаче сигнали, че темпът на повишение може да се забави през 2019 година, предаде Франс прес.
Икономистите очакват комитета по паричната политика да вдигне отново лихвите с 25 базисни пункта и те да бъдат в
границите на 2,25 процента до 2,50 процента в края на двудневното си заседание в сряда.
Това ще бъде четвъртото повишение тази година и деветото от края на 2015 година, когато централната банка изостави
политиката на нулева лихва, която продължи седем години.
Има много големи шансове лихвите да се повишат в сряда. Икономиката върви добре, инфлацията е в рамките на целевата,
пазарът на труда е много динамичен, прогнозира Райън Суит от Moody's Analytics. Годишният темп на растежа е 3,5
процента през третото тримесечие.
По данни на Блумбърг финансистите са сигурни на 77,3%, че Фед ще повиши още цената на кредитирането, но тази цифра
е по-ниска спрямо предишните решения по паричната политика.
От октомври обаче пазарите са обхванати от съмнения за състоянието на икономиката и паричната стратегия на банката.
Забавящият се растеж, търговската война, сдържаната инфлация и все по-плашещата геополитическа сцена означават, че
централната банка може да даде сигнал, че планира да забави или дори спре за известно време затягането на паричната
си политика и да премине към изчакване докато икономическата картина се изясни по-добре.
Напоследък икономистите започнаха да понижават прогнозите си за броя на повишенията на лихвите, които очакват
догодина, до едно или две спрямо четири преди.
Представителите на Фед през септември прогнозираха три повишения, но броят може да бъде преразгледан при новите
прогнози в сряда.
Икономистите отбелязват, че Фед съзнава заплахата от забавянето на растежа на Китай и Европа, хаотичното излизане на
Великобритания от ЕС, политическите вълнения във Франция и италианските проблеми с бюджета.
В САЩ растежът на заетостта остава силен тази година, но инфлацията се установи на целевото равнище от 2 процента
въпреки опасенията, че силната икономика може да ускори растежа на цените.
Като към това се прибавят затихващият ефект от намаляването на данъците и правителствените разходи, както и
очакването, че растежът на икономиката на САЩ ще се забави, бъдещето може да изглежда доста несигурно.
Споделям мнението, че нещата не са толкова стабилни, колкото изглеждаха преди няколко месеца, но не знаем нищо
определено, каза пред АФП бившият заместник-председател на Фед Алис Ривлин.
Промяната на очакванията позволява на Фед да направи пауза без да предизвиква сътресения на финансовите пазари с
изненадващи решения.
От месеци, Доналд Тръмп критикува свързаните с паричната политика намерения на Фед, скъсвайки с традицията на
уважение към независимостта на централната банка.
По-високите лихвени проценти оскъпяват всички потребителски кредити и кредитите за недвижимите имоти, и са много
непопулярна мярка. Тези увеличения обаче най-вече подсилват долара, което осуетява целите на администрацията на
Тръмп за намаляване на търговския дефицит, правейки вноса по-евтин, а американските стоки за износ - по-скъпи.
"Невероятно е, че при много силен долар и почти никаква инфлация, светът, който експлодира около нас, Париж, който
гори, и Китай, който върви надолу, Фед може да мисли единствено за ново покачване на лихвите", написа Тръмп в Туитър.
√ Китай се притесни от хаотичен Брекзит
Китай се надява, че Брекзитът може да бъде проведен по начин, който да предотврати хаоса и че ЕС ще намали
препятствията пред китайските инвестиции и ще запази пазарите си отворени, предаде Ройтерс, като цитира китайското
външно министерство.
Пекин е готов след Брекзита да развива успоредно отношенията си с ЕС и Великобритания.
Китай се притеснява не само от потенциалния хаос на пазарите вследствие на евентуален Брекзит без споразумение, а и
от загубата на британския глас в ЕС. Лондон подкрепяше свободната търговия, припомня Ройтерс. Пекин и Брюксел често
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са на различни мнения за търговията и други проблеми, като ЕС споделя много от притесненията на САЩ за достъпа до
пазарите, търговския дисбаланс и защитата на интелектуалната собственост.
ЕС е най-големият търговски партньор на Китай, а Пекин е вторият най-голям търговски партньор на Брюксел след
Вашингтон, отбелязва Ройтерс.
√ Спад на цените на петрола в Азия
Котировките на петрола продължиха да се понижават и днес в азиатската търговия. Инвеститорите са обезпокоени от
сигналите за прекомерно предлагане в САЩ на фона на рязкото понижение на индексите на фондовите пазари.
Американският лек суров петрол с доставка през януари поевтиня с 69 цента до 49,19 долара за барел в азиатската
електронна сесия на Нюйоркската търговска борса, съобщи Франс прес.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, с доставка през февруари,
понижи стойността си с 81 цента до 58,80 долара за барел.
Вчера американският лек суров петрол мина под символичния праг от 50 долара за барел за първи път от над една година
след обявените предварителни оценки за увеличаване на запасите на САЩ на компанията доставчик на данни Genscape.
Тенденцията се ускори от информации на Блумбърг нюз за официални прогнози на САЩ за нарастване на производството
на американски шистов петрол.
Силното понижение на индексите на световните фондови борси също допринесе за поевтиняването на черното злато.
Снощи Уолстрийт отчете значителни загуби заради опасенията, свързани със забавянето на световния растеж.
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