Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Frog News
√ В НС обсъждат законопроект за изменението на Закона за горивата
Парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика ще обсъди
законопроект за изменението на закона за горивата.
Преди това в Българската стопанска камара ще се проведе работна среща във връзка с внесеното от правителството
предложение за отлагане влизането в сила на Закона с шест месеца.
Кабинетът взе това решение след заплахите от протести на дребните търговци, а едрият бизнес се раздели по темата.
Целта на срещата в Стопанската камара е изясняването на спорните въпроси между браншовите организации на камарата,
които са заинтересовани от Закона. Това са Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация на
металургичната индустрия, Минно-геоложката камара и Камарата на строителите в България.
Преди седмица дребните търговци в бранша обявиха, че ще излязат на протест на “жълтите жилетки“, ако не бъдат
внесени поправки в Закона, които свалят бариерите пред тях. Тогава правителството реши, че е необходимо още време,
за да се прецизират текстовете в Закона и отложи влизането му в сила от 28 януари за 1 юли тази година.
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепи решението на правителството, но петролната
и газова асоциация съобщи, че напуска КРИБ заради това становище, което не е съгласувано с нея.
За отлагането на Закона се обяви и Асоциацията на индустриалния капитал в България, а Българската стопанска камара се
противопостави.

Важни обществено-икономически и политически теми

Kaпитал
√ КЗК не одобрява идеята за фиксирана надценка на храните
От антимонополния орган смятат, че това ще ограничи конкуренцията и ще произведе забранено споразумение
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е дала отрицателно становище по идеята да се въведе максимална надценка
на стоки от първа необходимост. Това става ясно от публикувано становище на регулатора след запитване от
парламентарната икономическа комисия.
КЗК се занимава с казуса, след като от ВМРО внесоха законопроект за промяна в закона за защита на потребителите по
лансираната през есента от вицепремиера Красимир Каракачанов идея да се създаде "социална кошница" с храни, чиито
надценки да имат таван като мярка срещу поскъпването им.
Отрицателно становище
Внесеният в края на октомври законопроект за промяна в закона за потребителите предвижда да се даде възможност
икономическият министър по предложение на министерството на труда да определя със своя заповед максимална
надценка на стоките от първа необходимост като процент от доставката им цена. Това ще може да става за срок от 12
месеца при "наличие на социални и икономически обстоятелства, които да налагат това". Отделно от това се предвижда
Министерският съвет да издаде наредба, с която да бъдат определени стоките от първа необходимост и задълженията на
производителите и търговците в ситуация, когато надценките бъдат въведени. Идеята е тези надценки да бъдат
определяни спрямо големината на оборота на търговците.
В свое решение обаче КЗК, от която парламентът е поискал становище, посочва, че определянето на максимална надценка
би довело до ограничаване на ценовата конкуренция. Оттам дори посочват, че съществува риск "всички да определят
надценка, която е равна или много близка до максималната, с което би се получил аналогичен ефект на този на забранено
споразумение".
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Антимонополният орган посочва още, че въвеждането на тавани може да има и други неблагоприятни последици дефицит на определени стоки, продажба на по-евтини и некачествени продукти или пък възможност търговците на дребно
да увеличат цените на всички останали стоки, да сменят част от доставчиците си и др. "Проектът ограничава конкуренцията
и като предвижда различен размер надценка за различните търговски обекти в зависимост от оборота като поставя по този
начин някои участници на пазара в привилегировано положение", е записано още в решението.
От комисията посочват, че регулацията е насочена предимно към големите търговски вериги, но едва 10% от техните
магазини са в градове с население под 30 хил. души. Същевременно именно в тях живеят около 60% от хората, които
получават социално подпомагане. Тези най-уязвими социални групи са основният мотив, с който се предлага въвеждането
на тавани според мотивите в законопроекта.
Поскъпване на храните
Идеите на ВМРО за тавани на надценките бяха лансирани в края на септември, когато заради по-лошата зърнена реколта
и поскъпването на природния газ и електричеството различни организации на производители твърдяха, че ще се стигне до
повишение на цените на храните. Тогава вицепремиерът Красимир Каракачанов, който е и лидер на партията, участваща
в "Обединени патриоти", съобщи, че ще се предложи "социална кошница" с продукти като хляб, яйца, месо, сирене и др.,
чиито надценки да бъдат фиксирани. Авангардната идея бе предшествана и от искане на земеделския министър Румен
Порожанов търговските вериги да продават хляб, без да начисляват печалба, като мярка срещу поскъпването и
предложение на БСП да бъде намален ДДС за хляба от 20 на 5%.
√ Акции на стотици хиляди хора може да бъдат продадени в полза на Сребърния фонд
Идеята е заложена в концепцията за справяне с проблема с т.нар. спящи книжа от масовата приватизация
Четвърт век след масовата приватизация част от раздържавените тогава книжа може да бъдат подложени на своеобразна
масова национализация. Това става ясно от Концепцията за личните сметки, водени от Централния депозитар, която
Министерството на финансите пусна за обществено обсъждане до 15 февруари.
Тя доразвива стара идея за справяне с т.нар. спящи книжа, които не са търгувани и потърсени от собствениците им с години.
Според нея трябва да се създаде фонд, който да поеме акциите, а в замяна техните собственици да придобият дялове във
фонда. Новият момент е, че тези, които в период от пет години продължат да не се интересуват от собствеността си, се
предвижда да я загубят - тя да се продаде, а постъпленията да отидат в Сребърния фонд.
След 20 години сън
Идеята за раздвижване на тези книжа дойде през пролетта на 2017 г., като сред целите й е да се вдигне ликвидността и
оборота на борсата. Проблемът, чието решение се търси, е следният: В момента тези акции се намират в "Регистър А" на
Централния депозитар, като става въпрос за над 2 млн. лични сметки на лица, които са придобили акции срещу бонови
книжки. Оценката им по номинал е около 2-3 млрд. лв. Притежателите с по 25 броя са 60% от всички (толкова беше
номиналът на една бонова книжка), а останалите са с по 50 до 100 (например прехвърлени от цялото семейство на един
член). Тук става въпрос за лица, които не са се възползвали от правата си – не са търсили дивидента в рамките на 5 години,
не са участвали в общия събрания, увеличения на капитали и други.
Идеята на Централния депозитар и Министерството на финансите е на собствениците им да се даде една година да
предприемат действия и да ги прехвърлят тези акции към инвестиционен посредник – или в т.нар "Регистър Б", което вече
ги прави търгуеми. Ако в рамките на тази година, която включва и нормативни промени, свързани с идеята, като създаване
на временен закон, те не предриемат такива действия, акциите ще отидат в специално създаден фонд, срещу което лицата
ще получат равностойни на акциите им дялове, става ясно от концепцията. Дотук реално няма загуба на собственост, а
промяна на формата й – вместо акции в няколко дружества собствениците вече ще имат дял от един фонд. За целта тези
книжа ще трябва да бъдат оценени (огромната част от тях са от непублични дружества (545 срещу 91 публични), така че
нямат борсова цена, което също вероятно ще предизвика спорове за изчисленията.
Ако обаче и след още пет години не бъдат упражнение правата (лицето може да поиска изкупуване на получените дялове
във фонда или да потвърди желанието си да ги запази), то "спящите" дялове му ще трябва да бъдат продадени, а
постъпленията да отидат в Сребърния фонд. Тоест ще има нещо като национализация, като след изтичането на петте
години ще има срок от 2 години (за публичните) и 3 (за непубличните) фондът да ги продаде.
Промяната би засегнала основно малките акционери в бившите приватизационни фондове, които сега са холдинги. Някои
от тях имат над 100 хил. малки собственици, голяма част от които са неактивни, което позволява и упражняване на контрол
от по-големи миноритари. Проблем, който се посочва и в Концепцията. Реално в някои дружества новият фонд може да
се окаже най-голям или дори мажоритарен акционер и да измести дългогодишните им мениджъри.
Колко са акциите и дружествата?
Една част от тези акции са във вече непублични компании, отписали се от борсата, но останали с безналични книжа, които
се водят в депозитара. Публичните дружества от масовата приватизация по предоставените данни от ЦД са 91 от общо 265,
непубличните дружества от масовата приватизация са 545 от общо 942. Тази информация следва да се актуализира и
синхронизира между регистрите на ЦД и КФН, се посочва в концепцията.
Според документа предвид възрастта, на която са придобивани акциите (през 90-те години преобладаваща част от лицата,
които са придобили акции са на възраст между 40-50 години), е твърде вероятно немалка част от акционерите с лични
сметки в Регистър А да са починали. За актуализирането на данните на собствениците на ценните книжа, съответно на
наследниците е необходимо както съдействието на Единната система за гражданска регистрация и административно
обслужване на населението, така и на местните органи на изпълнителната власт.
Именно и горното е основният проблем – в момента чрез Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, всеки
може да провери онлайн и безплатно в Централния депозитар какви акции притежава. Това не може да се направи за
роднина, а за починал близък може да стане само през инвестиционен посредник и то с удостоверение за наследство. А
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последните изсиквания се заплащат и изискват време, което е и сред причините през годините да има толкова
незаинтересовани акционери. Още повече че често стойността на акциите е по-ниска от разходите, които ще се направят
за проверката (между 25 и 36 лв.) и прехвърлянето им. Все пак в концепцията е заложена идея за облекчаване на
пороцедурите по проверка на акциите и за роднините.
От Министерството на финансите предвиждат масирана информацияонна кампания по въпроса - "под формата на клипове
по телевизиите и радиостанциите с национален обхват, както и разпространяване на информация чрез медиите в страната,
за да достигне до възможно най-широк кръг лица. Това включва и провеждане на информационни кампании по населени
места със съдействието на местните власти", пише в концепцията.
Как ще функционира фондът?
Предвижда се фондът да се управлява от лицензирано управляващи дружество, като предварително ще се направи оценка
на акциите, които ще постъпят в него. Идеята е това да става по пазарна цена, която обаче е трудно определима за
нисколиквидни акции, с някои от които не е имало сделки с години. Ако няма такава по някой от другите общоприети
методи. В момента в депозитаря има стойността им само по номинал - 2-3 млрд. лв.
Инвестиционният фонд ще се избира от управителния съвет на Сребърния фонд с прозрачен конкурс. Той ще може да
упражнява без ограничение всички права по прехвърлените в него акции, в това число право на глас, дивидент,
ликвидационна квота, право да ги залага и заема, да ги продава. Лицата, които са получили дялове от инвестиционния
фонд, или техните наследници ще имат възможност в рамките на нормативно определен период от 5 години да поискат
от фонда обратно изкупуване на получените дялове или да потвърдят желанието си да останат дялопритежатели, пише в
концепцията.
Основният проблем с концепцията е погазването на конституционното право на собственост. Това се потвърждава и в
документа, където обаче се изтъква, че пред него "се предлага да бъде предпочетено общественото благо и колективният
интерес посредством нормативно установеното задължение сумите, съответстващи на непотърсените дялове, да бъдат
внесени в Държавния фонд за гарантиране на държавната пенсионна система."
"Поради това, че сроковете, които ще се предложат със закона за прехвърляне на търгуваните ценни книжа от регистър А
в регистър Б и съответно за предприемане на действия от страна на притежателите на дялове в инвестиционния фонд и
притежателите на акции в непублични дружества, предоставени за управление на фонд, са преклузивни, последицата от
тяхното пропускане ще бъде погасяване на правата, обусловени от спазването им, в полза на посочения обществен
интерес, като същевременно ще бъде изразена ясна държавна воля за уреждане на последиците посредством
изработване на законопроект с ясни изисквания, критерии и процедури", обосновава се още идеята в концепцията.
Тази теза обаче е най-малкото спорна и вероятно (в зависимост и от конкретните законови текстове, които ще бъдат
произведени) ще предизвика призиви от работодателски организации и други засегнати да бъде атакувана пред
Конституционния съд или пред международни съдилища.
Mediapool.bg
√ Електрониката – мотор на Индустрия 4.0 в България"
Секторът е изнесъл стоки за 5.6 млрд. лв. за една година и проблемът му не са заплатите, а знанията
Индустрията вече не е това, което беше: конвейрно производство, с евтин ръчен труд при тежки условия. Модерните
фабрики все повече изглеждат чисти и подредени като аптеки, с интелигентни машини, които сами поправят грешките си,
и спретнати работници, които само настройват електрониката на машините, при това дистанционно. Продуктите стават все
по-индивидуализирани: например единият автомобил на конвейра е с ляв волан, другият - с десен, а производството - все
по-електронизирано.
Така би трябвало да изглежда Четвъртата индустриална революция, която в последните години се опитва да пробие и в
България. Интелигентната индустрия, или "Индустрия 4.0", както я нарекоха в Германия през 2011 г., включва наймодерното ниво на автоматизация на производствените процеси чрез дигитална свързаност посредством компютърните
и интернет технологиите.
У нас мотор на "революцията" е сектор "Електроника и електротехника", който направи фурор на световните пазари в
последните години и се превърна в експортен отрасъл №1 на България с изнесени стоки за 5.6 млрд. лв. през 2017 г.
Изпревари дори традиционните лидери в експорта сектор "Горива", а също и добива на мед, който скочи драстично през
2017 г.
Ниските данъци могат да се скрият, некадърността – не
Да, действително от 2016 г. насам сектор "Електроника и електротехника" е износен отрасъл №1 на България. Междинните
данни за 2018 г. показват, че продължаваме да сме на първо място", горд е председателят на Българската асоциация на
електрониката и електротехниката (БАСЕЛ) Румен Атанасов.
По думите му своеобразната "революция" изобщо не се е случила изведнъж - цяло десетилетие има стабилен ръст на
сектора, който на практика изпреварва всички останали отрасли, произвеждащи за експорт.
Как Атанасов си обяснява позитивното развитие?
"Нашият бранш не е във фокуса на медиите, обществото, политиците, защото той се справя успешно и не създава проблеми
на властта. При нас не се коментира поскъпване на цени, няма протести, а просто фирмите работят и изнасят, и то
предимно на световния пазар. Причините за успеха на отрасъла са и исторически - той получи много бурно развитие
благодарение на огромното количество специалисти, които се създадоха в България през 70-те и 80-те години. И днес
интелектуалният потенциал в сектора привлича чуждестранните инвеститори, а не толкова ниските данъци. Защото
данъците могат да се скрият, а некадърността - не", казва Атанасов.
Произвеждаме от индустриална електроника до бойлери
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Логичен е въпросът какво толкова произвежда секторът, при положение че голяма част от българите смятат, че "България
няма икономика и работещи предприятия".
"Преди всичко искам да подчертая, че в нашия сектор инвестират световни лидери. Не сме като шивашката промишленост,
в която съмнителни предприемачи правят някаква фабричка. Сред най-големите инвеститори в бранша са "Либхер", "АББ",
"Сенсата", "Шнайдер електрик", "Мелексис", "Бер-Хелла", "Фесто", "Хюндай хеви индъстрис", "Вистеон", изброява
Атанасов.
По думите му една от ключовите стоки за износ са електрическите апарати за ниско напрежение. "АББ" имат четири такива
завода, а пети е в проект. Произвеждат се също хладилници. Заводът на "Либхер" до Пловдив е най-големият на
компанията в света. Той произвежда около 1 милион хладилника годишно.
Българската фирма "Датекс" пък е лидер на регионалния пазар на касови апарати.
В България се произвежда и много индустриална електроника, тоест електроника, която управлява производствени
машини. В София има фирма, която е доставчик на електрониката за влаковете на "Бомбардие" - канадска корпорация;
лидер в производството на влакове и самолети. Също в столицата има фирма, която продава електрониката за всички
видове възобновяеми енергийни източници - вятърни генератори, соларни централи и др.

"Напоследък се развива пазарът на т. нар. складове за енергия, където се акумулира електроенергията от ВЕИ, когато
мрежата няма нужда от това електричество в момента. Преди да се развие тази технология, системите просто се
изключваха", разяснява Атанасов.
Други фирми в сектора произвеждат LED осветителни тела.
Макар и много намаляло, традиционно продължава да има добро име българско производство на електромотори,
трансформатори и кабели.
Българските производители на бойлери като "Елдом инвест" и "Теси" от няколко години инвестират в интернет свързаност,
така че човек да може да включи бойлера си дистанционно, докато е на работа.
43 000 души работят в сектора
Според анализатора и член на БАСЕЛ Людмил Михайлов у нас има 402 икономически значими предприятия,
произвеждащи продукти в сферата на електрониката и електротехниката. От тях 65 са на чужди инвеститори (големи са 25
чужди фирми, средни - 21, а малки - 19). Към 27 000 души работят в чуждестранните компании при общо 43 000 души в
сектора. Приблизително половината от производството на сектора е във фабриките на чуждите инвеститори.
Голяма част от предприятията, особено чуждите, са концентрирани в София, но има и немалко из страната. Например и
четирите инсталации на "АББ" са извън София в Севлиево, два в Раковски и един в Петрич. Петият завод, който е в проект,
отново е в Петрич. Фабриката на "Шнайдер" е в Пловдив, на "Сенсата" в Ботевград.
Бум на производството на ишлеме
Не всичко в сектора обаче е идеално. Част от него е още в третата или дори във втората индустриална революция.
Голяма част от продукцията, на която се дължи ръстът в последните години, се дължи на модерното напоследък у нас
производство на кабели за автомобилната промишленост в Европа, особено в Германия. С това се занимават не само
малки, но и големи инвеститори като "Язаки" в Ямбол, "СЕ Борднетце" в Карнобат, "Нексанс Аутоелектрик" в Плевен.
Германската "Леони" също планира подобен завод в Плевен.
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"Производството на кабелни снопове не е висока технология. Суровините се внасят, технологията не е авангардна, а
работните места са нискоквалифицирани. Ние гледаме на тези заводи като на социални предприятия, които създават
работа на необразованите и на ромите, и в този смисъл подкрепяме подобни инвеститори. Те не се интегрират в
българската индустрия и не допринасят особено за технологичното ѝ развитие, но при всички случаи е по-добре да имаме
икономика на ишлеме, отколкото никаква. Но чуждите собственици в тази ниша често са недоволни, защото работниците
в заводите два дни идват на работа, а след това два дни не идват, нямат елементарни трудови навици", посочва Румен
Атанасов.
По думите друг проблем със заводите за кабелни снопове е, че те се създават за нула време, но и за нула време могат да
изчезнат, за да се преместят в друга държава, с по-евтин труд". Тоест, нишата с кабелите за автомобили не е устойчива.

Друг проблем на сектора, който изглежда направо нелепо, е силната му фрагментарност. "Ние нямаме големи вериги на
стойността. Например, България има световни производители на електролитна мед, която се ползва за направата на
проводници "Аурубис", "Асарел", "Елаците". В България има и 4 големи производителя на проводници, които правят
сериозен износ, но парадоксът е, че те си внасят необходимата им мед", посочват от БАСЕЛ. Същото важи и за фабриките
за електромотори и трансформатори, които също са големи консуматори на проводници, но и в този случай – вносни.
Проблем не са заплатите, а знанията
Проблемът с техническите кадри за сектора е критичен, подчертава Румен Атанасов: "За нашата технология се изискват
знания, а това не е атрактивно за младите хора, които под влияние на обективните обстоятелства, на медиите, на цялата
световна среда търсят бърза реализация. А бърза реализация в нашия сектор няма, защото се иска учене, и то през целия
живот. А младите хора се юрнаха в икономика, право, в специалности, в които по-бързо могат да се реализират шоу бизнес,
реклама, маркетинг".
БАСЕЛ участва в редица работни групи на Министерството на образованието и науката и смята, че сегашният му екип
разбира проблема и действа адекватно, но резултатите няма да дойдат скоро. Предвид дефицита на кадри Атанасов е на
мнение, че има резерв в жените и в пенсионерите, които могат да се включат по-активно в производството, ако се въведе
гъвкаво и намалено работно време.
Заплащането на добрите специалисти в сектора е много добро, сравнимо с това на ИТ специалистите.
"Неатрактивността на работата в нашия сектор не са заплатите, а са знанията, които са необходими", уточнява Атанасов.
Любопитно е, че статистиката за сектора отчита, че в него ръстът на производителността е по-висок от ръста на заплатите.
Когато "минусите" се оказват "плюсове"
Представителите на БАСЕЛ многократно са се опитвали да популяризират темата за Индустрия 4.0 пред държавните
органи, но резултатът е много слаб. Работната група към икономическото министерство, създадена за целта в началото на
миналата година, не се е събирала цяла година, твърдят от асоциацията.
"В същото време в Европа се създаде Алианс "Германия, Франция и Италия". Всяка от тези държави има реални държавни
политики за Индустрия 4.0. Италия подпомага фирмите да взимат кредити за въвеждане на технологии, свързани с
Индустрия 4.0, като поема лихвите. В Германия правителството гласува 200 млн. евро за създаване на инфраструктура за
Индустрия 4.0. Поддържа се и интернет сайт, който дава пълна информация за подкрепа на внедряването на цифровите
технологии в производството. Ние направихме предложение да се създаде такъв сайт и в България, но нищо не е
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направено. У нас липсва политическа воля за действия в тази насока. Всичко е оставено изцяло на фирмите", казва Румен
Атанасов.
Според него в резултат на липсата на правителствена политика обществото изостава по отношение на Четвъртата
индустриална революция. "Например до миналата година "Елдом инвест" се оплакваше, че няма пазар за бойлерите,
свързани с интернет. Мнозинството от хората не знаеха и не търсеха тези продукти. Но постепенно тази ситуация се
променя", смята Атанасов.
По думите му въпреки предричанията за забавянето на световната икономика и настъпването на нова криза, в сектора
няма фундаментални предпоставки за проблеми през 2019 г.
"Някои недостатъци на нашия бранш ни помагат. Например, в България няма производство на битова електроника (с
изключение на хладилници и нагревателни уреди), а именно тя реагира на всякакви кризи. Затова и предишната криза
през 2008 - 2009 г. не доведе до спад в нашия сектор", посочва Людмил Михайлов от БАСЕЛ.
News.bg
√ Автобусните превозвачи готвят стачка
Автобусните превозвачи подготвят стачка, която може да започне на 18 февруари и да продължи до 20 февруари, а и подълго. Тогава няма да возят пътници. Това се закани председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи
Магдалена Милтенова на пресконферция в БТА.
Исканията на автобусните превозвачи са за яснота по тол системата и при възлагането на обществените поръчки. Те искат
и да бъде криминализиран нерегламентираният превоз, от който държавата годишно губи по 300 млн. лева.
Законът за автомобилните превози има нужда от промяна. Ако видим, че държавата има воля да се пребори (с нелегалния
превоз - б-р), този протест няма да се случи. Ако в тези 30 дни не постъпят исканите промени в Закона, ще протестираме,
заявиха превозвачите. Според тях поставените срокове са разумни.
10 г. няма кой да направи методика за автогарите в транспортното министерство. Превозвачите са сигурни, че рано или
късно няма да има кой да обслужва тези линии, тъй като те ще фалират. Ако сега не се преборят за исканията си, ще бъдат
принудени да спрат по естествен път. В момента са в състояние да не могат да си покрият кредитите.
Нас не ни назначават политици, нас ни избира пътникът, заяви представител на автомобилните превозвачи.
Запитани ще има ли увеличение на цената на билетите, превозвачите отговориха, че не става въпрос за увеличение на
цените, а за спасение на бранша. Имаме по-сериозни проблеми от цената на билета.
Според Милтенова, ако продължат практики като дъмпинга в Търговище, където пътниците за линията до гробищата
плащат по 1 стотинка, от асоциацията ще преустановят превозите, защото нито в Перник, нито и в Бургас хората са побогати от тези в Търговище.
Investor.bg
√ Парламентът отхвърли президентското вето върху Наказателния кодекс
В подкрепа на ветото на държавния глава гласуваха само от "БСП за България"
Парламентът отхвърли ветото на президента върху текстове от промените в Наказателния кодекс /НК/. Депутатите приеха
отново оспорените разпоредби със 137 гласа "за" и 43 "против". В подкрепа на ветото на държавния глава гласуваха само
от "БСП за България", предава БТА.
Държавният глава върна кодекса за ново обсъждане на 19 декември 2018 г., като основният мотив бе именно несъгласието
по текста с уведомяването при задържане на лица.
С промените в НК се дава възможност за отлагане до 48 часа на уведомяването за задържане на конкретно лице. Това се
допуска, когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици
за живота, свободата или физическита неприкосновеност на други лица или когато е наложително предприемането на
действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство.
Уведомяването за задържане на непълнолетен може да се отложи до 24 часа. В тази връзка президентът изразява
притеснения от ограничаване на правото за уведомяване на трето лице при задържане и критикува законодателя, че не е
конкретизирал престъпленията, за които ще се прилага тази мярка.
"Имате право на поправителен изпит по държавност и правов ред", обърна се Филип Попов към управляващите в началото
на дебатите по ветото. Той посочи, че БСП няма как да подкрепи тези разпоредби. По думите му европейската директива
не изисква такива текстове. Преписали сте директивата буквално, а не смислово, коментира Попов. Според колегата му
Тодор Байчев транспонирането на директивата би следвало да запази по-високото ниво на защита, каквото е у нас.
Данаил Кирилов /ГЕРБ/ коментира, че крайната редакция на текстовете, постигната в правната комисия, отговаря на всички
изисквания на директивата. Текстовете са съобразени и с българската правна практика и с европейския стандарт за защита
на задържаните лица, посочи той. Кирилов отбеляза, че адвокатите са задължително изключени от категорията за
неуведомяване.
"Ако терорист извършва посредствено извършителство, чрез вербуването и привличането на непълнолетно лице, опасано
с взривно устройство, и го заловите - какво? Ще пазим правото на уведомяваме да уведоми този, в който е спусъкът да
активира взрива ли", попита Кирилов. Колегата му Димитър Лазаров добави, че не става въпрос за тайни арести, както се
внушава.
Христиан Митев /"Обединени патриоти"/ каза, че няма как да бъде подкрепено това вето, в което се казва, че едва ли не
ще изчезват хора от улиците. Според него неясно защо предвиденият механизъм за защита също е върнат за ново
обсъждане.
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√ Ек. Захариева: Българите на Острова е добре да се снабдят с биометричен паспорт
Проблем с уседналостта могат да имат гражданите, установили се в преходния период на Острова, посочи външният
министър
Българският външен министър Екатерина Захариева призова сънародниците ни, които искат да останат във
Великобритания след излизането на Обединеното Кралство от ЕС, да се снабдят с биометричен паспорт. ЕК отново подкани
България да изпълни изисквания за биометричните паспорти
"Нека да не чакат последния момент, за да се снабдят с биометричен паспорт", каза Захариева пред БНР.
Биометричните паспорти ще са необходими за кандидатстването за статут на уседналост пред британските власти след
излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.
Дори и да не се стигне до сделка при излизането на Великобритания от ЕС, гражданите, които живеят на Острова от години,
ще могат да кандидатстват за статут на уседналост. Такова уверение е получила Екатерина Захариева.
“Проблем ще възникне за тези наши сънародници, които са се установили в преходния период. По отношение на
пътуванията на европейските граждани във Великобритания, ако няма сделка, Брюксел е готов да реагира”, увери
вицепремиерът и външен министър.
Според нея се готви изменение на законодателството”, съобщи тя и коментира, че това ще засегне всички, които пътуват
краткосрочно, безвизово.
Външният министър поясни, че това е много важно заради туристите и българските граждани, които пътуват по работа или
по бизнес.
“Вече се подготвя мащабна информационна кампания за българите, живеещи във Великобритания. В нея ще се разясняват
всички процедури за безпроблемно оставане във Великобритания”, увери Екатерина Захариева.
Еconomic.bg
√ Парламентът даде зелена светлина за изтребителите F-16
Междуведомствена група започва преговори с компанията производител Lockheed Martin
Народното събрание възложи на правителството да преговаря със САЩ за закупуване на осем нови изтребителя F-16 Блок
70. „За“ гласуваха 131 депутати, „против“ бяха 84, няма въздържали се. От компанията производител Lockheed Martin
веднага изпратиха позиция, в която благодарят на българския парламент за решението.
Изтребителите F-16 отговарят напълно на отбранителните нужди на България и на НАТО и военновъздушните сили на
страната ще придобият най-модерния изтребител 4-то поколение на въоръжение в алианса. Българската икономика и
индустрия също ще спечелят от новоустановените дългосрочни отношения с глобалния технологичен лидер Lockheed
Martin, пише в своето съобщение компанията.
В България обаче решението бе определено като спорно. Никой не отрича технологичния потенциал на американските
изтребители, но според мнозина политически представители, сред които и президентът Румен Радев, елиминирането на
конкурентите „Грипен“ и „Юрофайтер“ говори за лобизъм и взимане на решения на тъмно.
С вчерашното проекторешение народните представители задължават министър-председателя Бойко Борисов да създаде
организация за преговорен екип за подготовка на проекта за международен договор. В предложението изрично е
посочено, че при изготвянето на проекта за договор от българска страна задължително в преговорния екип трябва да
участват министрите на отбраната, на икономиката, на външните работи и на финансите. Като точка от предложението е и
проектът за международен договор да може да се отклонява от задължителните изисквания, посочени в Актуализирания
проект за инвестиционен разход за придобиване на нов тип боен самолет, приет с предходно решение на Народното
събрание.
В мотивите се посочва, че членството на България в НАТО е стратегически избор на принадлежност към евроатлантическата
архитектура за сигурност и е ключов приоритет на правителството. Страната ни вече 15 години се ползва от
преимуществата на членството в Алианса.
Вносителите посочват, че предвид рисковете и заплахите за сигурността на страната, не може да се позволи по-нататъшно
забавяне на модернизацията на ВВС, а придобиването на нов многоцелеви изтребител като F-16 ще издигне на ново
качествено ниво бойните способности на българската бойна авиация.
Докладът за избор на нов многоцелеви изтребител за Военновъздушните сили бе внесен в края на миналата година в
Министерския съвет от министъра на отбраната Красимир Каракачанов и от министъра на икономиката Емил Караниколов.
Документът е изработен от междуведомствената експертна комисия и политико-военната група за избор на нов
изтребител. Парламентът отхвърли и предложението на лидера на "Атака" Волен Сидеров страната ни да преговаря с
всички държави, които имат интерес и с Руската федерация, както и ако се стигне до сделка между САЩ и България за F
16, самолетът да бъде предоставен безвъзмездно.
√ Цената на природния газ вече се изчислява в нова единица
Цената на природния газ вече се определя за мегаватчас (MWh), а не за кубически метър. Промяната влезе в сила от 1
януари 2019 г. след решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и важи за всички доставчици на синьото
гориво.
Отчетените количества газ от измервателните устройства ще се преизчисляват от кубически метри в мегаватчасове.
Фактурирането на потребеното количество синьо гориво също ще бъде в енергийни единици, като това няма да се отрази
на сметките на потребителите на газ, съобщават от „Овергаз“.
Услугите „разпределение“ и „снабдяване“, които са част от крайната цена на синьото гориво за потребителите, също се
определят в енергийни единици (МВтч).
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От компанията добавят, че доставят енергия на своите клиенти, която в целия свят се мери в енергийни единици, като
мегаватчасове, а не в единици за обем, като кубически метри.
Дневник
√ "Турски поток", Косово и орден за Вучич - защо Путин е в Белград днес
Седемдесет хиляди граждани и 5000 полицаи чакат руския президент Владимир Путин в Белград днес при засилени мерки
за сигурност.
Сръбската преса обрисува картината на посещение, започващо с почести и поздрав от сръбски пилоти на МиГ-29, които ще
посрещнат самолета му още преди да кацне на летище "Никола Тесла", и продължаващо с разговори с колегата му
Александър Вучич за 13-и път. С Вучич той ще засегне косовския въпрос и ще му връчи специален орден, какъвто само
избрани президенти и крале са получавали.
И сръбските, и руските власти в последните дни говорят за още два акцента в програмата - бъдещето на газопровода
"Турски поток" и 20 стратегически споразумения за стотици милиони евро в няколко други сектора - от земеделие и
отбрана до образование, туризъм и железопътна инфраструктура.
Срещата на Путин и Вучич в Белград се случва в момент, когато Сърбия е посочвана от Русия като най-верния ѝ съюзник на
Балканите, след като Черна гора влезе в НАТО, Македония пое по пътя на атлантическата интеграция, а централните власти
в Сараево са все по-често предпазливи към Москва.
Заради визитата Белград е променен - на мястото, където Путин ще бъде посрещнат тържествено от властите, вече няма
коледна украса, а място за червен килим. На площада пред най-големия храм в столицата, където десетки хиляди ще видят
Путин, се подготвят сцена и павилиони със закуски за чакащите. Местата със счупени плочки пред храма бяха спешно
асфалтирани, разказва балканската телевизия N1.
"Нищо няма да се подписва"
По време на посещението, първоначално предвидено за октомври или ноември, са предвидени разговори за
продължаване към Сърбия на газопровода "Турски поток", каза помощникът на Путин Юрий Ушаков. Вчера "Политика" и
"Вечерне новости" публикуваха интервю с руския президент, според което руският енергиен гигант "Газпром" все още
разглежда различни варианти за продължение на проекта (един от тях - през България), чийто морски участък бе завършен
миналата есен.
Вучич същевременно заяви пред телевизия "Пинк" по-рано тази седмица, че когато "Турски поток" стигне до България
(както ще стане според София), Сърбия е готова да плати за продължението му. Според Ушаков, попитан дали двамата
президенти ще направят конкретни стъпки, "този въпрос ще се обсъди, (но) няма да има никакви подписи, естествено".
Все пак при обявяването на визитата балкански експерти допускаха, че тя може да даде отговори за маршрута на "Турски
поток" на Балканите.
Източници на в. "Политика" твърдят, че Путин води със себе си и инвеститори за проект, съседен на спорния "Белград на
вода" (Belgrade Waterfront), от другата страна (на левия бряг) на р. Сава. Там според "Политика" руският инвестиционен
фонд "Марера пропертиз" може да участва в изграждането на нов бизнес център.
Има ли проблем?
Вучич лично ще чака Путин на летището, но празничното посрещане ще е в 13:45 ч. българско време пред Сръбската палата
- една от основните сгради на правителството. Двайсет минути по-късно двамата ще разговарят очи в очи, следват срещи
с премиера Ана Бърнабич и министри от правителството ѝ. След още час ще има и пленарно заседание на двете делегации,
а след края и подписването на междуправителствени споразумения следват съобщения за медиите.
Същевременно в последните месеци в сръбските и руските медии често се твърди, че отношенията между Путин и Вучич
са се влошили. Путин първоначално трябваше да дойде по случай превземането на Белград от Червената армия и
освобождаването му от нацистите на 20 октомври 1944 г., а следващият възможен момент бе на 1 ноември, за военния
парад за стогодишнината от края на Първата световна война.
И визита на Вучич в Москва се отложи миналата година, въпреки че тогава се очакваше да обсъди с Путин възможностите
за споразумение с Косово. Изненада за Вучич дойде и от косовския президент Хашим Тачи, с когото Путин (непризнаващ
Косово за самостоятелна държава) се снима в Париж в началото на ноември. Част от опозицията пък освен с обвинения за
корупция напада Вучич и с аргумента, че той не държи достатъчно на отношенията с Русия и с това си е навлякъл гнева на
Кремъл.
Според сръбски издания обаче тези съмнения ще се разсеят, след като Вучич бъде удостоен от Путин с ордена "Александър
Невски". Това отличие досега е присъждано за изключителни постижения в държавничеството и дългогодишна служба.
Извън Русия негови носители са личности като президентите на Беларус и на Туркменистан Александър Лукашенко и
Гурбангули Бердимухамедов и други. В царско време е бил връчван на черногорския крал Никола и на сръбските крале
Милан и Александър в края на XIX и началото на XX век. Освен това в интервюто си за двете сръбски издания Путин отново
изтъкна специалните отношения със Сърбия, като добави, че уважава неутралитета ѝ, но въпреки това е готов за засилване
на военното сътрудничество.
"С Путин в главната роля"
След 19 ч. българско време Путин ще постави фрагмент от мозайка в храма "Свети Сава", който след изграждането му
(макар да предстои още работа по изписването) измести "Св. Александър Невски" като втори най-голям православен храм
в Югоизточна Европа. Именно там ще е многохилядната демонстрация, в която би трябвало да се включат до 70 хил. души.
Според "Блиц" и "Курир" руският държавен глава е получил покана да посети и друг храм в Сремски Карловци, Войводина
- т.нар. "Църква на Путин", известна с това име заради "руския" си стил (изградена е по модел на църквата "Свети Николай
Чудотворец" в София).
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Според Никита Бондарев от доскоро управлявания от Леонид Решетников Руски институт за стратегически изследвания
(РИСИ) Вучич, изправен пред многохилядни протести, превръща това събитие не само в "проявление на руско-сръбската
близост и взаимна симпатия", а и в "начало на предизборната кампания на Александър Вучич. С Путин в главната роля". И
Путин обаче има полза от Вучич при сриващата се подкрепа у дома, пише за "Дойче веле" Драгослав Дедович.
Според в. "Вечерне новости", 30% от чиито акции са собственост на сръбската държава, проруската част от
"неправителствения сектор и патриотични организации" подготвят посрещането на Путин в сръбската столица, за което
според източници на в. "Данас" ще пристигнат поддръжници с 1000 автобуса от различни краища на Сърбия. Считаният за
близък до Вучич и управляващите "Вечерне новости" продължава с уверението, че държавните институции са готови за
пристигането на "един от най-впечатляващите световни лидери и най-добре охранявани политици на света".
Actualno.com
√ Колко аптеки у нас ще оцелеят след ново изискване на ЕС?
Близо половината от аптеките у нас не са готови за въвеждането на новия начин за продажба на лекарствата и искат срокът
за старта на системата - 9 февруари, да бъде отложен. Голяма част от тях дори нямат аптечен софтуер, без който тепърва
няма да могат да работят с новия вид кодове, които ще се поставят на опаковките на медикаментите. Ако не са чекирани
данните от кода и пратени към обща европейска база данни, продуктът не може да бъде продаден, пише в. Сега.
Затова от Инициативния комитет на магистър-фармацевтите поискаха да се удължи срокът за въвеждане на т.нар.
верификация на лекарствата с рецепта. Тя започва в целия ЕС на 9 февруари и трябва да спре разпространението на
фалшиви медикаменти. Затова производителите ще слагат уникален двуизмерен код на всяка опаковка, а аптеките трябва
да сканират кода със специален четец, преди да дадат лекарството на пациента.
Но само 2492 аптеки от общо 4323 в страната работят със здравната каса и разполагат с аптечен софтуер, сочат данни на
инициативния комитет. Отделно 148 аптеки имат някакъв софтуер и компютър. 1683 нямат софтуер, а без такъв не могат
да отпускат лекарства по новия начин. Отделно редица аптеки са заявили, че нямат ток или интернет по над 3 часа
седмично, като най-сериозен е проблемът в малките населени места, където има по един възрастен фармацевт, който не
би могъл да се справи с технологичните изисквания.
Фармацевтите са притеснени и от разходите по въвеждането на верификацията. Те трябва да си купят четци, които струват
около 200 лв., да плащат за поддръжка на софтуера, освен това може да се наложи да наемат отделен служител, който да
се занимава само с новите кодове и така месечно новите им разходи да стигнат 1200 лв.
Заради липса на софтуер и компютри аптеките не са готови за въвеждането и на другата нова система - за проследяване
на липсата на лекарства на пазара.
Тя беше въведена със законови промени и цели агенцията по лекарствата да има информация кои медикаменти може да
са на път да изчезнат от пазара и така временно да спира износа им. Затова фармацевтите искат правителството през
оперативна програма на ЕС да поеме новите им разходи и да не плащат такси към доставчиците на IT услуги. Не е ясно
обаче как може да се отложи въвеждането на верификацията, която стана задължителна за целия ЕС с директива, приета
още през 2011 г. Според нея всички лекарства, отпускани с рецепта, трябва да имат на опаковките си двуизмерен 2Dmatrix
баркод с 4 елемента: уникален код на лекарството, партиден номер, срок на годност, сериен номер. Той се поставя от
производителя и се сканира в аптеката с баркод четец при отпускане на препарата.
Националните системи са свързани в Европейски хъб, където се подава уникалният идентификационен номер на всяко
лекарство с рецепта. Целта е да се осигури пълна проследяемост на лекарствата - производителите поставят баркода върху
всяка опаковка, кодът се въвежда в единна европейска система, от която стига до национални хъбове, и аптеката, когато
продава лекарството, с четец проверява кода.
От официалната съсловна организация на фармацевтите - Българският фармацевтичен съюз, смятат, че лекарствата,
произведени без двуизмерен код, ще бъдат изчерпани от пазара за година и половина, т.е. реално новата система ще
заработи напълно чак в края на 2021 г.
"Има проблем в ЕС и той се нарича лобизъм, а ние после трябва да изпълняваме тези директиви. Тези регламенти се
представят на обществото като необходими и това е пълен блъф. Тази информация не се предоставя на държавните
органи, а отива в някакъв хъб, който е за корпоративно ползване", смята Николай Костов от Асоциацията на собствениците
на аптеки. Според него у нас няма толкова много фалшиви лекарства, колкото се твърди - между 2 и 4 на сто от пазара.
"Това би означавало да се продават милиони фалшиви опаковки, което е абсурдно, защото веригата за снабдяване е
абсолютно сигурна", обясни той. Според него верификацията обслужва фармацевтичната индустрия, тъй като с
въвеждането й се събира голям обем търговски данни за нейните нужди. За да се отговори на въпроса дали има фалшиви
лекарства, в Европа се правят специализирани проучвания и те показват 4% наличие на фалшиви лекарства. В България
такива проучвания не са правени.
Първият вариант е: тъй като няма проучвания, ние просто да не знаем колко и какви фалшиви лекарства има в системата.
Вторият: във всички други европейски страни да има 4% фалшифицирани лекарства, а в България да няма. Тъй като не са
търсени такива лекарства, най-вероятно е да не са и откривани”, коментираха от Българската асоциация за верификация
на лекарствата. "Над 1000 аптеки вече са свързани с новата система и това е непрекъснат процес.
По отношение на свързаността с интернет може би е трудно за някои аптеки, но нека погледнем от тази гледна точка:
касовите апарати са свързани с НАП и би трябвало всяка аптека да има интернет свързаност, за да комуникира с НАП",
допълват оттам.
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В. Монитор
√ Правят търг за драгажна техника за удълбочаване на река Дунав
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) обяви две обществени поръчки за доставка на
оборудване, с което да извършва драгиране на река Дунав. Процедурите включват закупуване на драга, тръби за
транспортиране на наносите, маневрен кораб, шалан и понтон.
С осигуряването на специализираната техника Агенцията ще има възможност със собствено оборудване да поддържа
целогодишна плавателност на реката, съгласно препоръките на Дунавската комисия. Чрез удълбочаване на плавателния
път се създават условия кораби с по-голяма товаропоносимост и газене да преминават през българския участък от р. Дунав,
при повишена безопасност на превозите.
Двете поръчки, на обща стойност над 20,3 млн. лева, са част от изпълнението на проект „Модернизация и оптимизация на
дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка
на оборудване“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
Ангажиментът на България по поддържане на корабоплавателния път е описан в Споразумение между правителствата на
България и Румъния относно поддържането и подобряването на фарватера в българо-румънския участък на река Дунав от
29.11.1955 г. В него е регламентирано, че поддържането на участъка от Силистра до Сомовит се осъществява от
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.
БНР
√ Президентът и австрийски инвеститори обсъдиха мерки за подобряване на бизнес климата в България
Президентът Румен Радев прие вчера на „Дондуков“ 2 представители на австрийския бизнес у нас, с които обсъди
трудностите, които компаниите срещат при реализиране на работата си и възможностите за подобряване на бизнес
климата в България и повишаване на конкурентоспособността, съобщават от прессекретариата на държавния глава. На
срещата присъства и посланикът на Австрия у нас Андреа Вике.
Срещата е част от разговорите на държавния глава с представители на чуждестранни фирми от държави, които са на челни
места по инвестиции в България. Австрия заема второ място в списъка след Холандия с общ обем на инвестициите 5,7
млрд. евро или 11.7 на сто от преките чуждестранни инвестиции у нас.
По време на разговора от Австрийското търговско представителство в България представиха проучване сред 96 австрийски
фирми с клонове у нас, според което борбата с корупцията и престъпността, правната сигурност, върховенството на закона
и намаляването на бюрокрацията са регулаторните области, в които са необходими подобрения и биха направили
България по-атрактивна дестинация. Квалификацията на кадрите, наличието на работна ръка, инфраструктурата и високото
качество са елементите от пазара на труда, които също трябва да се развият, смятат участниците в анкетата. По време на
срещата представителите на австрийския бизнес наблегнаха на необходимостта от по-сериозна практическа насоченост на
образованието у нас и изразиха опасения, че в краткосрочен план България ще има остър недостиг на работна ръка. Като
основен фактор за подобряване на бизнес климата бяха посочени прозрачността и предвидимостта на правната рамка.
"Тенденцията на спад на чуждите инвестиции през последните години показва, че са необходими категорични усилия за
развитие на инвестиционната среда у нас", подчерта държавният глава. Президентът Радев изтъкна, че сътрудничеството
с Австрия е от стратегическо значение и затова мнението и опитът на австрийските компании у нас са важни за страната ни
за прилагането на всеобхватен подход за подобряване на инвестиционния климат, включващ комплекс от икономически,
финансови, административни, законодателни мерки. Държавният глава подчерта, че подкрепя усилията за ефективна
борба с корупцията и законодателни инициативи, насочени към подобряване на бизнес средата. "Особено важно е да
осигурим върховенството на закона", посочи Румен Радев. Президентът отбеляза, че липсата на работна ръка може да се
преодолее с конкурентни условия и по-високото заплащане на труда.
√ Ив Мерш: Забавянето на икономическия растеж в еврозоната е в съответствие с последните прогнози на ЕЦБ
Забавянето на икономическия растежа в еврозоната остава в съответствие с неотдавнашните прогнози, така че не изисква
политическа реакция от страна на Европейската централна банка, заяви членът на ЕЦБ Ив Мерш пред словашки вестник,
цитиран от Ройтерс.
"Сега се случва това, което очаквахме да се случи," посочи той пред словашкия ежедневник "Hospodárske noviny". "И сега,
когато настъпи това икономическо забавянето, ние не трябва да го разглеждаме отново при определяне на паричната ни
политика", допълни той.
В основните си насоки за паричната политика в бъдеще ЕЦБ очаква лихвените ставки в еворозоната да останат в
настoящите рекордно ниски нива до края на лятото на 2019-а година, но пазарните участници прогнозират, че първото
вдигане на лихвените ставки може да бъде факт най-рано през средата на 2020-а, кaто това представлява голямо
разминаване с насоките на централната банка.
Ив Мерш добави, че дори ако цикълът на растеж вече е преминал своя връх, икономическото забавянето не означава
предстояща рецесия, като единният валутен блок просто ще се намира в по-скромна експанзия.
Коментирайки неочакваните затруднения в Германия, Мерш отбеляза, че голяма част от тях се дължи на еднократни
трудности в автомобилния сектор и са необходими повече доказателства, преди ЕЦБ да отчете това в провежданата от
банката политика.
Най-голямата икономика в еврозоната нарасна през 2018-а година с едва 1,5% - най-слаба експанзия от пет години насам,
което е доказателство, че напрежението в световната търговия вреди на огромния германски експортен сектор.
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√ ЕП гласува спиране на евросредствата за страните-членки, нарушаващи върховенството на закона
Европейският парламент ще гласува днес доклад, който предвижда спиране на евросредствата за държави-членки,
нарушаващи върховенството на закона.
За да има правно основание и новите финансови мерки да влязат в сила е необходима промяна на Европейските договори,
обясни за "Хоризонт"евродепутатът Емил Радев от правната комисия в Европарламента:
"Според мен аргументите, които биват изкарвани от някои колеги в подкрепа на доклада са, за съжаление и нарушение на
европейското право. Текстът, който ще бъде подложен на гласуване в ЕП, за съжаление не помага за решаване на този
проблем. Ще видим как ще протекат и след приемането на доклада триелозите, защото разширяването на обхвата на този
доклад и в парламента и липсата на правни основания за съжаление са проблем за функционирането на този механизъм“.
√ САЩ се оттеглят от договора за ракетите със среден обсег на 2 февруари
Вашингтон потвърди, че от 2 февруари Съединените щати започват процедура за преустановяване на Договора за
ликвидиране на ракетите със среден обсег (ДЛРСМО) с Русия, предаде БГНЕС.
Информацията бе разпространена от руските медии и Ройтерс, позовавайки се на изявлението на заместник-държавния
секретар на САЩ Андреа Томпсън, осъществяваща контрол върху въоръжаването и международната сигурност.
Според американският представител Съединените щати не виждат Русия да изпълнява задълженията си по
споразумението.
По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да работи за спасяването на сделката въпреки
проблемите и се надява, че Вашингтон ще действа отговорно при изпълняването на договореностите за контрол на
оръжията.
Томпсън проведе вчера двучасови разговори със заместник-външния министър на Русия Сергей Рибков в Женева. Тя каза,
че САЩ са „разочаровани“ от преговорите с Русия.
На 20 октомври американският лидер Доналд Тръмп обяви, че САЩ планират да се откажат от сделката. Той обвини Русия,
че не е изпълнила условията по споразумението.
От 2014 г. Съединените щати обвиняват Русия за нарушаване на Договора за новата ракета 9M729 (или SSC-8). Тестовете
на ракетата 9M729, който може да носи ядрена и конвенционална бойна глава, завършиха през 2015 година. Тогава
ракетата беше тествана с мобилни летателни устройства в рамките на 500 километра.
Договорът за ликвидиране на ракети от среден обсег бе подписан през 1987 г. от президента на САЩ Роналд Рейгън и от
последния съветски лидер Михаил Горбачов. Договорът от 1987 г. забранява производството, използването и
съхранението на базирани на суша балистични ракети със среден (от 1000 до 5500 километра) и малък обсег (от 500 до
1000 километра).
√ Турската централна банка остави лихвата на ниво от 24% въпреки отслабващата инфлация
След края на редовното си заседание в сряда Централната банка на Турция остави основния си лихвен процент
непроменен. Това се очакваше от финансовите пазари и вероятно ще уталожи опасенията на инвеститорите, че банката
може да започна да разхлабва паричната си политика (да намалява лихвените ставки), след като инфлацията в страна
започна да отстъпва от 15-годишния октомврийски връх поради постепенно възстановяване на турската лира.
Турската централна банка запаси ключовата едноседмична репо-лихва на ниво от 24,0%, след през миналата година се
наложи да я повиши с цели 11,25 процентни пункта, за да овладее растящата инфлация и да спре срива на лирата.
Днешното решение за непромяна на лихвените ставки е факт, въпреки че през декември инфлацията в Турция беше малко
над 20%, отстъпвайки от 15-годишния връх от 25,24%, достигнат през октомври.
Местната валута реагира позитивно на решението на централната банка, поскъпвайки спрямо щатския долар с 1% към 8дневен връх от 5,3795 турски лири и с 1,23% спрямо еврото към 9-дневен връх около 6,1336 лири.
√ Приключи успешно първият самолетен полет в света с гориво от соленоводни растения
Самолет на Etihad Airways излетя на първия в света търговски полет, използващ гориво за реактивни двигатели, получено
от растения, които растат в солени блата или плажове, съобщават в сряда медии от Обединените арабски емирства (ОАЕ).
Полетът Абу Даби - Амстердам продължи повече от седем часа, използвайки местно произведено гориво, извлечено от
маслото на растението Саликорния (Salicornia), което вирее в пустинни условия и не се нуждаят от прясна вода, за да
оцелее, или обработваема земя. Тези растения са отглеждани във фермата от два хектара Seawater Energy and Agriculture
System (SEAS) в град Масдар, известен като "умния град", който е градски проект, свързан изцяло с възобновяема енергия
и е в процес на изграждане в близост до столицата на ОАЕ Абу Даби.
Главният изпълнителен директор на компанията Etihad Тони Дъглас отбеляза, че "това е ключов момент за ОЕА и за техните
ключови индустрии". Самолетният превозвач Etihad е напълно ангажирана с този проект, демонстриращ успешно
доказателство на концепцията, която е местна, жизнеспособна, рентабилна и устойчива.
"Декарбонизацията (премахване на въглеродните нагари от двигателя) е важна за авиационната индустрия и, заедно с
нашите партньори, Etihad се гордее, че е начело на това новаторско ново изследване", допълни Тони Дългас.
Club Z
√ Китайци, корейци, французи и американци с интерес към АЕЦ "Белене"
Теменужка Петкова е убедена, че ни трябва нова енергийна мощност
Китайци, корейци, французи и американци имат интерес към АЕЦ "Белене". Това заяви енергийният министър Теменужка
Петкова пред БТА.
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"До момента сме водили разговори с няколко инвеститора - с най-голямата китайска държавна ядрена корпорация CNNC,
както и с Корейската хидро-атомна енергийна компания. От страна на френската "Фраматом" също е налице подобен
интерес. В края на декември 2018 г. постъпи писмо за намерение за участие от страна на американската компания
"Дженерал електрик". Техният интерес е да участват като потенциален инженер на проекта и доставчик на оборудване в
турбинна зала. Това е добър и ясен знак, че към този проект има интерес при условията, които са определени. Разбира се,
ще видим дали този интерес е реален след финала на процедурата за избор на стратегически инвеститор. Надявам се в
началото на февруари да бъде даден нейният старт", обясни Петкова.
Тя за пореден път припомни, че според БАН има необходимост от нови енергийни мощности в България и в целия регион.
"По отношение на проекта АЕЦ "Белене" ние притежаваме оборудването - два реактора, които са изключително добри
като технология и качество; лицензирана площадка; необходимите документи, свързани с нотификация от страна на ЕС по
отношение на инвестиционния проект, която е от 2007 г. Ако има интерес към възможността да бъде реализиран този
проект със стратегически инвеститор, ще нотифицираме допълнително Европейската комисия (ЕК) за промяната в този
инвестиционен проект", каза още Петкова.
Тя припомни, че и други страни работят в посока нови енергийни мощности.
"Виждате, че в Унгария ще се реализира проектът "Пакш-2". В Чехия също се говори за нова ядрена мощност. Полша
обмисля подобен вариант, на базата на който да развие своя електроенергиен отрасъл в бъдеще. Във Финландия се
развива също подобен проект. Смятам, че това е една възможност, която ние имаме, и трябва да се опитаме да
реализираме", убедена е Петкова.
√ Евродепутати гласуваха 400 млн. евро за планинските региони
Комисия подкрепи с голямо мнозинство предложение на българина Момчил Неков
Комисията по земеделие към Европарламента гласува с голямо мнозинство 400 милиона евро да бъдат заделени за
планински региони и други региони с ограничения в ЕС.
Одобреното предложение бе направено от българския евродепутат социалист Момчил Неков, съобщиха от кабинета му
за БТА. То бе гласувано на извънредно заседание на парламентарната комисия в Страсбург.
Парите са 10 на сто от сумата от общо 4 милиарда евро, които са ресурс на нова програма за конкурентоспособност и
малките и средни предприятия в ЕС.
„Финансирането и подпомагането на планинските региони в ЕС е наложително и жизнено-важно, защото малките и средни
предприятия са единствена форма на заетост и трудова активност в тези региони“, коментира Неков.
В изказване преди гласуването той изтъкна, че големите проблеми на малките и средни предприятия са достъпът до
финансиране, намирането на работна ръка и наваксването с иновациите на пазара. Планинските региони са едни от найзасегнатите от тези проблеми, като в случая трябва да бъде добавена и инфраструктурата.
„Това финансиране ще помогне на предприятията в планините да се справят по-лесно с проблемите и да запазят
производството си на качествени и чисти храни, а и ще бъде превенция за обезлюдяването на и без това, слабо населените
планински райони“, смята българският депутат.
БНТ
√ България ще разкрие търговско представителство в Скопие
Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев заедно с македонския му колега Кире Наумов ще открият
днес новото търговско представителство на България в Република Македония.
Церемонията ще се състои днес (17 януари), от 14:00 часа (местно време), пред сградата на Службата ни по търговскоикономически въпроси в Скопие (адрес: ул.“Аминта Трети” 33А), съобщиха от Министерството на енергетиката.
По-рано същия ден ще се проведе и двустранен бизнес форум, който ще бъде открит от заместник министър-председателя
на Република България Томислав Дончев и заместник министър-председателя на Република Македония Кочо Ангюшев.
Република Македония е важен икономически партньор, предвид предимствата на македонския пазар за българските
фирми, като ниски транспортни разходи и изисквания към стоките, сходни с тези на българския пазар.
Членството на България в ЕС предизвиква интереса на македонските фирми, което е добра предпоставка за активизиране
на бизнеса и търговския обмен. Поради всичко това ръководството на Министерството на икономиката взе решение за
разкриване на нова Службата по търговско-икономически въпроси в Скопие, като вече от три месеца първото ни търговско
аташе, което ще работи в нея, е командировано на място за установяване на контакти с институции и бизнес организации.
Вече са идентифицирани и няколко потенциални проекти, които ще бъдат представени по време на събитието.
√ Тереза Мей започна консултации с опозицията в търсене на решение за Брекзит
Правителството на Тереза Мей оцеля при вота на недоверие. В подкрепа на консервативното правителство гласуваха 325
депутати, против - 306. Минути след вота Тереза Мей за пореден път обеща, че ще доведе Брекзит до край. Тя започва
консултации с представителите на всички политически сили и до понеделник да представи план Б за излизането на
Великобритания от ЕС.
Без изненади - така премина снощният вот на недоверие в британския парламент. Макар и да загуби при гласуването за
сделката за Брезкит, Тереза Мей все пак получи подкрепата на парламента и с 325 гласа "за" и 306 "против",
консверваторите остават на власт.
Веднага след гласуването започнаха и консултациите с лидерите на опозицията. На "Даунинг стрийт" 10 дойдоха
представители на Шотландската национална партия и партията на Уелс "Плайд камри". Основната цел е да се намери
консенсус как да бъде осъществен Брекзит, така че да бъде избегнат хаос и да не се стигне до нов референдум.
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Лидерът на Лейбъристите Джеръми Корбин, обаче, отказа да се срещне с Тереза Мей, а тя не скри разочарованието си.
Тереза Мей, премиер на Великобритания: Тази вечер получихме подкрепата на парламента и това ни дава възможност да
се фокусираме върху Брекзит. Британските граждани ясно ни показаха какво желаят и планирам да изпълня волята им, а
именно - да напуснем Европейския съюз. Време е политическите лидери да забравят за личните си интереси и да започнат
да се борят за благото на народа.
Корбин, който свика вота на недоверие, продължава да настоява за оставка на правителството. Лейбъристите допълват и
че единственият вариант да подкрепят Тереза Мей, е ако тя категорично заяви, че Брекзит без сделка е вариант, който
няма да допусне.
В редиците на опозицията обаче също има разцепление - част от съпартийците на Корбин го призоваха да не става негласен
съучастник в напускането на ЕС и все пак да започне преговори с правителството.
В понеделник Тереза Мей трябва да представи план "Б" за излизането на Великобритания от ЕС. Вариантите за него са наймалко шест. Повторно гласуване на настоящата сделка, предоговарянето ѝ, избори, втори реферндум, още един вот на
недоверие или излизане без споразумение.
БТВ
√ Разминаване в данните: Колко са "мъртвите души" в избирателните списъци?
Колко души имат право да гласуват у нас?
Има голяма разлика между данните за населението у нас между НСИ и ГРАО, разказа в студиото на „Тази сутрин” Стоян
Георгиев. Според направения анализ има между половин милион и милион повече избиратели, отколкото показват
данните на НСИ. Според тях ние сме под 7 милиона, а ГРАО показва, че сме над 8 300 000.
Остава въпросът колко души се водят по постоянeн и настоящ адрес и дали тези, които са починали, са извадени от
избирателните списъци.
480 000 души са хората, според ГРАО, които живеят у нас на постоянен адрес и трябва да са на него.
Този, който печели изборите, обикновено ги печели с 1 милион гласа, тези почти половин милион, които са неясни, са
сериозен въпрос. Т.е. излиза, че има между половин и 1 милион хора, които се разминават.
Малка извадка в няколко в села ни дава представа какво може да се е случило.
В село Бусинци, Трънско живеят 55 души, според ГРАО. Кметският наместник Валери Захариев ни казват, че точно 15 са
реално живеещите в Бусинци, поименно изредени, плюс 7 котки, категоричен е кметът. Според Валери Захариев няма
"мъртви души", а останалите 40 до 55 от списъците са реални хора, но са в Полша, Испания, Перник и София, въпреки че
продължават да се водят в селото.
В близкото село, според списъците на ГРАО живеят 11 души. Но откриваме само един човек - баба Гърла.
В Студен извор живеят точно 7 жители, официално се водят 11. Двама са починали наскоро и все още са в списъците на
ГРАО. Котките тук са много повече от хората – точно 14.
Така става ясно, че има хора в списъците, които са починали или са извън България. Възможно е администрацията да се
бави с актуализацията на данните.
При въпрос към НСИ за това колко у нас са хората над 110-годишна възраст ни бе отказана информация. Но по закона за
достъп до обществена информация ще я поискаме.
А един от фрапиращите случаи е този в Кърджали. Там имаме повече хора с постоянен адрес, отколкото хората, които
живеят в областта. Те са над 340 000 души, а тези с настоящ са 169 000, което значи, че повечето хора не живеят там от
тези, които са в избирателните списъци. Може би две трети ги няма там, което е голямо изкривяване относно резултатите
за изборите в тази област.
В. Банкерь
√ Тол таксите за превозвачите ще бъдат обсъдени публично
Във връзка с изявления на представители на автобусния бранш, че искат да останат на винетка вместо на тол такса при
движение по републиканската пътна мрежа след 16 август т.г., регионалното министерство информира, че екип на
Световната банка разработва варианти за тарифиране, които предстои да бъдат предложени за публично обсъждане.
"МРРБ е отворено за предложения, които ще бъдат дискутирани. Стремежът ни е да бъдат взети решения, които
удовлетворяват всички заинтересовани страни. Министерството е институция, която отстоява принципа на пълна
прозрачност и публичност при вземането на важни и отговорни решения, независимо дали засягат пряко гражданите или
бизнеса. В този смисъл оставаме отворени за срещи, разговори и дебати по тези важни теми, които засягат
справедливостта и равнопоставеността на всички субекти в този сектор на икономиката", съобщиха от ведомството.
Очакваме новата система за таксуване да осигури по-високи приходи, които ще бъдат инвестирани изцяло в модернизация
на пътната инфраструктура. Това ще осигури по-голяма безопасност, комфорт и сигурност при пътуване, както и по-ниски
експлоатационни разходи за фирмите, които осъществяват междуградски превози.
VNews
√ 2019 г.: БНБ ще отпечата 153 милиона броя банкноти
153 милиона банкноти с пет различни номинала ще емитира тази година БНБ. За отпечатването им централната банка е
заделила в бюджета си близо 18 млн. лв. Количеството на новоотпечатаните хартиени пари е с 82% повече спрямо 2018 г,
информира в. „24 часа“.
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Първата нова емисия тръгна още от края на м.г. От 28 декември 2018 г. централната банка пусна в оборот нова столевка.
Предишната емисия на банкнота с такъв номинал бе от 2003 г.
Още при представянето ѝ подуправителят на БНБ Калин Христов съобщи, че се планират и още – от 50,20,10 и 5 лева, а
поредността на тяхното отпечатване ще бъде в низходящ ред- от по-високите номинали към по-ниските.
Разходите за издръжка на паричното обращение, които БНБ е планирала в бюджета си, са 34,84 млн. лв. Това е с 28,1%
повече в сравнение с миналата година.
При определянето на необходимото за 2019 г. количество банкноти и монети са отчетени увеличеното им търсене,
подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети, е
записано в мотивите към бюджета на централната банка за догодина.
За сравнение, през 2018 г. са отпечатани 84 млн. броя банкноти от четири номинала, а през тази броят на новите хартиени
пари ще се удвои, а номиналите се увеличават с един до общо пет.
Защо и кога БНБ решава да емитира нови емисии банкноти?
Няколко са основните фактора, които определят периодичността в подмяната на банкнотите. Първият е тяхното износване
и механични повреди.
Мониторингът над паричното обращение е показал, че средната продължителност на една банкнота е 8-10 години. През
това време всеки купюр преминава от ръка на ръка над 4000 пъти
За да се увеличи тяхната издръжливост, материалът, от който се произвеждат банкнотите, непрекъснато се подменя. В
много голяма степен днешните книжни пари не са направени от хартия, а от други материали, например от полимери, а
върху тях се нанасят различни покрития. Това, освен че ги прави по-скъпи и трудни за фалшифициране, увеличава тяхната
издръжливост на механични повреди, което пък спестява разходи по подмяната на пари от една и съща емисия с нови.
Вторият фактор произтича от задължението на БНБ освен непрекъснато да изтегля негодни, повредени и унищожени
купюри, да поддържа и определени запаси от банкноти и разменни монети, с които гарантира чистотата и качеството на
паричното обращение. Това е необходимо, защото както необходимостта, така и търсенето на хартиени пари непрекъснато
се променят и централната банка трябва да бъде адекватна на тази динамика. Тя пък на свой ред зависи както от
навлизането на електронните пари, така и от различни сезонни фактори, например туристически сезон, приток на
чуждестранна валута и др.
Втората основна причина, която определя основно постепенното изтегляне на купюри с малък номинал и замяната им с
по-голям, е инфлацията. БНБ мери необходимостта от увеличаване на номинала с т.нар. условни банкноти. През
последното тримесечие на м.г. средната стойност на една банкнота в оборот е 35,32 лв. За една година тя се е увеличила
с 1,65 лв., или с 4,9%, т.е. с темпове малко над измерената инфлация от 3,3%.
Третият основен фактор за емитирането на банкноти е ръстът на икономиката, респективно на потреблението и темпът на
разплащанията. Колкото по-висок е той, колкото по-голям е оборотът от стоки и услуги, толкова по-голям брой банкноти
обслужват този оборот. И като правило – с по-висок номинал, за удобство на разплащанията. Този фактор не действа сам,
тъй като в противоположна посока – към намаляване на количеството пари в оборот, действат темповете на безналичните
плащания, т.е. операции, при които реално не се разменят пари.
В края на 2018 спрямо 2017 г. ръстът при броя на плащанията с карти е 34%, като за първи път той надвишава броя на
тегленията на пари в брой
Основната причина за това е бумът в електронната търговия , който се е увеличил с 32% спрямо предишната година.
Монетният двор емитира банкноти от 123 години
Най-много банкноти в България има от 20 лева, но най-фалшифицирана е банкнотата от 2 лева, която вече е на
доизживяване.
Българската национална парична единица – лев, се появява през 1881 г. В Княжество България са се използвали 27 вида
монети, след това броят им достига до 50. Най-много монети са изсечени в периода от 1946 до 1990 г. – над 200 вида.
В момента обаче се използват само 7 вида монети. Най-високият номинал е 2 лева, а най-ниският – 1 стотинка.
От Освобождението до 1908 г. сме имали 19 вида банкноти с номинални стойности от 5 до 500 лв.
Между 1908 и 1946 г. в България се борави с около 50 вида банкноти. По това време са печатани банкноти дори от 250 лв.,
емисии от 1929, 1943 и 1945 г.
През 1916 г. е отпечатан първият книжен 1 лев. По-късно, от 1946 до 1990 г. броят на банкнотите е редуциран до 25 вида.
Тогава сме печатали и такива с номинали от 3 и от 25 лв.
През 1996-1997 г. заради инфлацията се появяват и номинали до 10 000 лв. След валутния борд броят и номиналът е
намален. В момента в оборот все още има хартиени двулевки, както и купюри с номинали 5,10,20,50, 100 лева.
От 1997 г. стойността на лева е твърдо свързана с тази на германската марка чрез системата на валутен борд при курс 1000
лева = 1 германска марка.
След деноминацията на лева от 5 юли 1999 г. курсът става 1 лев = 1 германска марка, а след премахването на германската
марка в края на същата година левът се привързва към еврото при курс 1,95583 лева = 1 евро.
През 90-те години няколко периода на драстична инфлация, най-тежкият от които през зимата на 1996-1997 година,
значително девалвират лева. Това довежда до установяването на валутния борд през 1997 година и фиксирането на курса
на лева.
С договора за влизането си в Европейският съюз България официално има ангажимент за присъединяване към eврозоната.
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Cross.bg
√ 16 500 души ще започнат работа по Националния план по заетостта за 2019 г.
Националният план за действие по заетостта през 2019 г. беше приет от Министерския съвет, съобщи правителствената
пресслужба. В него се предвижда над 16 500 безработни да започнат работа по програми и мерки, а над 11 400 души да
бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентноспособни на пазара на труда.
Броят на лицата включени в обучение ще се увеличи с 820 души или със 7,7 процента в сравнение с 2018 г. Предвидени са
средства за курсове по ключови компетентности на 1000 заети лица в малки и микро предприятия. Финансирането на
заложените дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на
труда - 73 млн. лв.
Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата,
която от началото на 2019 г. е 560 лева при пълен работен ден. От 400 на 450 лв. се увеличава месечната субсидия за
трудово възнаграждение за нает безработен по мерки от Закона за насърчаване на заетостта. При наемане на безработен
с висше образование субсидията ще е 500 лв., допълват от МС.
От 2019 г. се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на младежите включени в програма "Старт на кариерата"
(от 600 лв. на 650 лв.), на младежките медиатори към общините (от 630 лв. на 680 лв.) и на психолозите и мениджърите на
случай (от 650 лв. на 700 лв.). По-високи заплати ще получават и ромските медиатори със средно образование. Техните
възнаграждения ще се повишат от 550 на 600 лв. Възнагражденията на ромските медиатори с висше образование по
програма "Активиране на неактивни лица" ще се увеличат от 600 лв. на 650 лв.
Увеличават се средствата за подкрепена заетост на лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно
положение, наети на несубсидирани работни места - от 500 лв. на 700 лв., както и ежедневните транспортни разходи
свързани с обучението на безработните лица - от 10 лв. на 15 лв.
По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2019 г. работа да започнат 2000 безработни, а
по проект "Красива България" ще се осигури заетост на 200 души.
В резултат от реализирането на заложените действия, програми, проекти и мерки през 2019 г. се очаква безработицата да
се понижи до 4,8 на сто, се посочва в съобщението.
√ Всеки трети с кредит, много изплащат по повече от два
Всеки трети българин има кредит, а много от гражданите изплащат по два и повече заема. Ако не се броят децата и найвъзрастните хора, се оказва че от населението в трудоспособна възраст почти всеки втори гражданин има задължения към
банка или фирма за бързи кредити, съобщи "Труд".
Към средата на 2018 г. в Централния кредитен регистър на БНБ са записани 2,415 млн. кредитополучатели. От тях 2,251
млн. са граждани на страната, 98 хил. са юридически лица, 58 хил. са чуждестранни лица, които нямат ЕГН или ЕИК, а 8 хил.
са физически лица със свободни професии, или упражняващи занаятчийска дейност. При положение, че населението на
страната е 7,05 млн. души, се оказва че всеки трети има кредит. Взетите заеми обаче са много повече от броя на
кредитополучателите.
Регистрираните заеми в БНБ са 5,552 млн. броя на обща сума над 73,38 млрд. лв. Оказва се, че хората, които са принудени
да вземат заем, имат средно поне по два кредита. В много семейства и двамата съпрузи са взели заеми.
Според данните на БНБ, банковите кредити към края на юни 2018 г. са малко над 3 млн. броя на обща стойност 53,2 млрд.
лв. Така се оказва, че близо 2,51 млн. броя са отпуснатите заеми от фирми за бързи кредити.
При гражданите, най-голям е делът (61,8%) на тези с остатъчен дълг по кредитите до 5 хил. лв. Това са заеми за покриване
на неотложни нужди в семейството или евентуално за покупка на кола на старо, а не за по-сериозни инвестиции като в
апартамент или обучение в чужбина, за които са необходими доста по-сериозни суми.
При фирмите преобладават тези с остатъчен дълг по заемите между 5 хил. и 50 хил. лв. (34,2%). Броят на тези фирми със
сравнително малки заеми е най-голям. Но най-съществена роля за кредитния пазар имат големите фирми, които взимат
заеми за милиони.
Данните за кредитната задлъжнялост на хората и фирмите се използва от банките и другите кредитни институции при
преценката дали да отпуснат заем на даден човек или компания. Информацията за заемите се осигурява в реално време
и включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по тях за 5 години назад.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Политика и коалиционни въпроси - гостува Валери Симеонов;
След решението на съда: какво следва за Пирин?
Eвропа и Брекзит - коментар на Соломон Паси;
По релсите на БДЖ - има ли бъдеще за железниците?
На живо от автобус 84: Как пътува чужденец от летището до центъра?
БТВ, "Тази сутрин"
Сделка за милиарди - за избора на нови изтребители, сделките в оръжейния бранш и законът за горивата министърът на икономиката Емил Караниколов
Мъртви души - колко са българските избиратели и остава ли проблема с мъртвите души в списъците - проф.
Михаил Константинов и Юрий Асланов, социолог
Полтически сканадали - Веселин Марешки за войната с вице-премиера Красимир Каракачанов и отказа да
подкрепи избора на нови изтребители
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На живо от Белград - за протестите срещу управляващите, до кога ще продължат
Унищожени дюни - как пясъчни дюни станаха частна собственост и защитава ли дължавата обществените
интереси?
Китйски памук на Луната - какво още откриха на обратната страна на Луната

√ Събития в страната на 17 януари
София.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 09.30 часа ще започне седмичното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
От 10.30 часа в БСК, ще се проведе работна среща във връзка с внесеното от МС предложение за отлагане с 6
месеца на влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани
с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). В 12.00 часа в конферентната зала на БСК ще се проведе
брифинг за медиите.
От 15.00 часа в зала „Джон Атанасов" на София тех парк ще се проведе широк обществен форум, който ще
дискутира възможностите за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община.
***
Варна./ „Златни пясъци"
От 10.50 часа в зала „Хармония" на хотел „Интернационал" в к.к. „Златни пясъци" омбудсманът Мая Манолова ще
вземе участие в дискусия по актуалните проблеми на земеделските кооперации на годишния семинар на
Националния съюз на земеделските кооперации в България.
***
Варна.
От 12.40 часа в Областна администрация-Варна омбудсманът Мая Манолова ще се срещне с животновъди от с.
Тутраканци, чиито животни са били евтаназирани след положителни проби за африканска чума в региона, а от
13.00 часа ще даде брифинг за журналисти.
От 15.00 часа в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна Областната комисия за борба с грипа ще вземе
решение дали да обяви грипна ваканция.
***
Плевен.
От 09.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА, Областният съюз за земеделските кооперации в Плевен ще
представи пред своите членове приоритетите на дейността си за 2019 година и най-важните проблеми, които
предстоят за разрешаване пред организацията през този период.
***
Свищов.
От 16.00 часа в Зала 1 на Община Свищов ще се проведе заседание на Общинския съвет, на което ще бъде
гласувана промяна в Наредбата за местни данъци и такси.
***
Ямбол.
От 10.45 часа с изпълнения на тържествени маршове от Духовия оркестър при Народно читалище „Съгласие - 1862"
(пред сградата на ОДК - Ямбол ще започне честването на 141 години от освобождението на града от османско
владичество. От 11.00 часа започва тържественият ритуал с химна на Република България, слово на кмета Георги
Славов и отслужване на благодарствен молебен. На паметната плоча ще бъдат поднесени венци и цветя на
признателност.
От 17.30 часа в зала 107 на Община Ямбол ще се състои публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината
за 2019 година
Manager.bg
√ Еврото кръжи в подножието на прага от 1,14 долара
Курсът на еврото се доближи до 1,14 долара в ранната търговия. В междубанкова търговия днес единната европейска
валута се разменяше за 1,1390 долара.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1389 долара за едно евро.
√ Петролът поевтинява в Азия
Цените на петрола се понижиха днес в азиатската търговия, след като САЩ отчетоха рекордно увеличение на
производството си, което се доближи до безпрецедентните 12 милиона барела дневно на фона на опасенията от слабото
търсене, предаде Ройтерс.
Американският лек суров петрол се търгуваше за 52 долара за барел, което бе спад с 31 цента или с 0,6 на сто в азиатската
електронна сесия на Нюйоркската търговска борса.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, понижи котировките си с 34
цента или с 0,6 на сто до 60,98 долара за барел.
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Американското производство достигна рекордните 11,9 милиона барела дневно през седмицата, приключила на 11
януари, съобщи снощи енергийното министерство на САЩ. Това е увеличение спрямо 11,7 милиона дневно през
предходната седмица, което бе най-високото национално производство.
Profit.bg
√ Спад на сделките с имоти в 80% от големите градове
Повишаването на цените на имотите явно се оказва пречка пред част от купувачите в страната.
Данни от Имотния регистър към Агенцията по вписванията сочи спад на броя на сделките през четвъртото тримесечие, но
също така и за цялата 2018 г. спрямо сравнимия период на година по-рано.
Ръст се отчита само в два от десетте най-големи пазара на имоти за последните три месеца на годината, което традиционно
е най-силното тримесечие у нас. Ето какво още сочат данните:
Четвърто тримесечие
За периода 1 октомври – 31 декември у нас са осъществени 63 048 сделки по покупко-продажба на имоти. Това е с 5.07%
по-малко спрямо последните три месеца на 2017 г. Понижението за 10-те най-големи пазара на имоти пък е 5.32 на сто.
Най-голям спад се отчита в Русе (-13.49%), Бургас (-11.45%) и Ямбол (-10.03%). В София сделките са с 3.24% по-малко спрямо
четвъртото тримесечие на 2017 г., докато в Пловдив и Варна статистиката сочи за понижения от 7.71 и 4.61 на сто.
Ръст се отчита в Плевен и Несебър, където са закупени 3.54 и 2.23% повече имоти за периода.
2018 г.
Годината стартира ударно за пазара на имоти в страната. Броят на сделките нарасна с 11.53% през първите три месеца на
годината. Последваха обаче три поредни понижения на спад, което, в крайна сметка, се отрази негативно и на сделките за
цялата година.
През 2018 г. у нас са завършени 212 586 сделки с имоти спрямо 214 385 покупко-продажби за година по-рано. Понижението
е от минималните 0.84%, като по всяка вероятност се дължи, както на по-високите цени на имотите в голяма част от
градовете, така и на предупрежденията на икономистите за наближаващата рецесия, която възпира определена група от
купувачите.
Как е стартирала 2019 г. ще стане ясно в средата на април, когато ще бъдат публикувани данните за първите три месеца.
Именно тогава ще се проведе и десетото издание на икономическия форум Шумът на парите, организиран от Profit.bg.
Събитието, насрочено за 16 и 17 април, ще се състои в зала 6 на НДК, а имотните тенденции в страната ще бъдат
дискутирани във втория ден на форума.
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