Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Агенция „Фокус“
√ Васил Велев, АИКБ: Постигнали сме договорености със синдикатите в 4 направления, целта ни е в края на януари да
имаме съгласувано и подписано споразумение
Проведохме среща в тристранен формат: председателите на работодателските организации, на синдикатите с премиера
Бойко Борисов. В срещата участва и вицепремиерът Томислав Дончев и финансовия министър Владислав Горанов. Темата
беше наше предложение на работодатели и синдикати за национално тристранно споразумение. Постигнали сме
договорености между работодатели и синдикати по 4 направления за реформи, които предлагаме да започнат да се
извършват през следващата година: бизнес среда и икономика,енергетика, демография, образование, пазар на труда,
трудова миграция и социални въпроси. Това каза пред журналисти в Министерския съвет председателят на АИКБ Васил
Велев, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
По думите на Велев амбициозната цел, която стои пред тях, е до края на януари да има съгласувано и подписано такова
споразумение, което визира над 40 мерки и програми.
Сред темите, които са били дискутирани на днешната среща е била Европейската Зелена сделка, която беше обявена на
11 декември. Тя определя климатичните цели до 2050 г., за да може Европа да се превърне в първия континент, постигнал
въглероден неутралитет.
„Важните теми, които още днес дискутирахме, бяха зелената сделка, която беше оповестена от Брюксел и съответно
измеренията за България: необходимостта България да се включи в програмата „Въглищни региони в преход“. Механизма
за капацитети, който механизъм да бъде изработен, нотифициран и в него да участват централите от Маришкия басейн,
включително и тези с дългосрочни договори“, посочи Велев.
По въпроса за електроенергията председателят на АИКБ обясни, че вероятно ще има увеличение на тока за бита, но то
няма да е значително.
„Това ще означава минимално изменение на цената, по-вероятно в посока нагоре, но не заради либерализацията, а заради
скъпите емисии СО2, които трябва да се плащат. Но при свързване на българската енергийна система през Румъния,
Унгария, с европейската, което се очаква да се случи следващата година, е възможно даже да има и движение на цената
и в обратна посока, но не очакваме при 30 % либерализация, процентите да бъдат повече от 2-3 в двете посоки. За да се
нотифицира механизма за търг за капацитети, необходимо условие е да има план за либерализация на пазара за бита.
Това е необходимо условие, което се поставя от Брюксел. За нас необходимо условие е и прекратяване на договорите с
ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 в Маришкия басейн, за да може те да участват в тези търгове за капацитети, съответно за да бъде плавен
този преход. За да се минимизира риска от поскъпване на цената, се предлага това да не става за една година, а поетапно
– от 3 до 5 години, такъв е европейският опит. Това са няколко мерки, които трябва да бъдат извършени: механизъм за
търг за капацитети, прекратяване на договорите и либерализация на пазара“, обясни Васил Велев.
На срещата е станало дума и за желанието на работодателите за поетапно либерализиране на пазара на електроенергия,
което те определят като необходимост. Друг въпрос, който е бил поставен е недостига на човешки ресурси за бизнеса и
нуждата от програма за интегриране на гражданите с български произход в трети страни.
„Също така и облекчаване на трудовата имиграция по примера на Германия“, добави Велев.
Въпросът за болничните е сред темите, но по думите на Велев това далеч не е най-важния въпрос, като конкретни решения
и предложения по него днес не са били обсъждани.
„Но по нея също имаме решимост да постигнем споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите и
да създадат възможност за ускоряване на икономическия растеж“, посочи той. В тристранката ще се върнем, когато в
дневния ред има предложени мерки и решения, продължаваме диалога в тристранен формат, на 6 януари е планирано
такова заседание на лидерите на работодатели и и синдикати. Ще участва и вицепремиерът Томислав Дончев с екип, който
прецени“, добави още той.
Дарик
√ Работодатели и синдикати сключват споразумение от 40 мерки с държавата
Работодатели и синдикати проведоха извънредна среща при премиера Бойко Борисов. Обсъдени са 40 мерки, които ще
залегнат в тристранно споразумение.В срещата участваха и вицепремиерът Томислав Дончев и финансовия министър
Владислав Горанов.
Документът ще бъде подписан в края на януари. Сред мерките фигурира и предложения на работодателите за плащането
на болничните. Фигурират още теми в социалната сфера и енергетиката. Коментиран е и въпросът с индустриалния ток.
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"Постигнали сме договорености между работодатели и синдикати по 4 направления за реформи, които предлагаме да
започнат да се извършват през следващата година: бизнес среда и икономика,енергетика, демография, образование,
пазар на труда, трудова миграция и социални въпроси", съобщи председателят на АИКБ Васил Велев след срещата при
премиера.
Сред темите, които са били дискутирани на днешната среща е била и Европейската Зелена сделка, която беше обявена на
11 декември. Тя определя климатичните цели до 2050 г., за да може Европа да се превърне в първия континент, постигнал
въглероден неутралитет.
„Важните теми, които още днес дискутирахме, бяха зелената сделка, която беше оповестена от Брюксел и съответно
измеренията за България: необходимостта България да се включи в програмата „Въглищни региони в преход“. Механизма
за капацитети, който механизъм да бъде изработен, нотифициран и в него да участват централите от Маришкия басейн,
включително и тези с дългосрочни договори“, посочи Велев.
По въпроса за електроенергията председателят на АИКБ обясни, че вероятно ще има увеличение на тока за бита, но то
няма да е значително. Очакванията му са, че след като идната година енергийната ни борса се свърже с тези в Румъния и
Унгария, цената на тока дори да се понижи минимално
„Това ще означава минимално изменение на цената, по-вероятно в посока нагоре, но не заради либерализацията, а
заради скъпите емисии СО2, които трябва да се плащат. Но при свързване на българската енергийна система през Румъния,
Унгария, с европейската, което се очаква да се случи следващата година, е възможно даже да има и движение на цената
и в обратна посока, но не очакваме при 30 % либерализация, процентите да бъдат повече от 2-3 в двете посоки. За да се
нотифицира механизма за търг за капацитети, необходимо условие е да има план за либерализация на пазара за бита.
Това е необходимо условие, което се поставя от Брюксел. За нас необходимо условие е и прекратяване на договорите с
ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 в Маришкия басейн, за да може те да участват в тези търгове за капацитети, съответно, за да бъде плавен
този преход. За да се минимизира риска от поскъпване на цената, се предлага това да не става за една година, а поетапно
– от 3 до 5 години, такъв е европейският опит. Това са няколко мерки, които трябва да бъдат извършени: механизъм за
търг за капацитети, прекратяване на договорите и либерализация на пазара“, обясни Васил Велев.
Въпросът за болничните е сред темите, но по думите на Велев това далеч не е най-важния въпрос, като конкретни решения
и предложения по него днес не са били обсъждани.
"Имаме решимост да постигнем споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите и да създадат
възможност за ускоряване на икономическия растеж“, посочи той. В тристранката ще се върнем, когато в дневния ред има
предложени мерки и решения, продължаваме диалога в тристранен формат, на 6 януари е планирано такова заседание
на лидерите на работодатели и и синдикати. Ще участва и вицепремиерът Томислав Дончев с екип, който прецени“,
заключи той.
БНТ
√ НСТС започва преговори за споразумение на национално ниво
Работодатели, синдикати и правителство започват разговори за подписване на споразумение на национално ниво. Сред
темите - подобряване на бизнес средата, болничните и либерализацията на цените на тока за битовите потребители, което
трябва да стане от средата на 2020 г.
Бизнесът предлага пазарното определяне на цената на тока за домакинствата да става поетапно, за да се избегнат резки
движения на цените. Очакванията са токът да поскъпне с 2-3 процента. Настояват и за прекратяване на дългосрочните
договори на ТЕЦ „Марица Изток“ 1 и ТЕЦ „Марица Изток“ 3.
Васил Велев, АИКБ: За да бъде плавен преходът това трябва да се направи поетапно - 3-5 години, за да няма сътресение на
цените
- Поставихте ли въпроса за болничните?
И това ще обсъдим, не е най-важното, но предлагаме мерки за овладяване на проблема.
Преди около месец управляващите предложиха първият ден от болничните да не се плаща.
Cross.bg
√ Работодатели и синдикати на извънредна среща при Борисов
Работодатели и синдикати проведоха извънредна среща при премиера Бойко Борисов. Обсъдени са 40 мерки, които ще
залегнат в тристранно споразумение, съобщи пред журналисти председателят на АИКБ Васил Велев, предаде БГНЕС.
Документът ще бъде подписан в края на януари. Сред мерките фигурира и предложения на работодателите за плащането
на болничните, които предизвикаха бурен дебат в последните 2 месеца. Фигурират още теми в социалната сфера и
енергетиката.
Васил Велев заяви, че е коментиран въпросът с индустриалния ток. Очакванията му са, че след като идната година
енергийната ни борса се свърже с тези в Румъния и Унгария, цената на тока дори да се понижи минимално.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Cross.bg
√ Обсъждат отлагане или отмяна на Закона за социалните услуги
Парламентарната социална комисия ще обсъди отлагане или отмяна на Закона за социалните услуги, който трябва да влезе
в сила на първи януари 2020 година. Социалният министър Деница Сачева вече определи идеята за отлагането на
действието на закона като разумно предложение.
Депутатите от комисията ще обсъдят общо четири законопроекта - единият внесен от Десислав Чуколов и група
независими депутати и предвижда отмяна на Закона за социалните услуги. Другият проект, внесен от независимият
депутат Ангел Исаев, предвижда навсякъде терминът „социални услуги" да се замени със „социална подкрепа".
Текстове, внесени от депутати от „Воля", предвиждат отлагане влизането в сила на закона до 31 декември 2020 година.
Има и още един проект, внесен от Искрен Веселинов и депутати от „Обединени патриоти". В него също се иска отлагане
на действието на закона до първи юли 2020 година.
Новият социален министър Деница Сачева вече се обяви "за" отлагане:
"Това дава възможност от една страна да се влезе от режим на протести в режим на разговори. И от друга страна дава
възможност да се видят всички гледни точки", посочи Сачева.
Еconomic.bg
√ Иван Гешев полага клетва като главен прокурор днес
Встъпването в длъжност стана възможно по-рано от очакваното
С тържествена церемония новоизбраният главен прокурор Иван Гешев ще положи клетва и ще встъпи официално в
длъжност днес. Тя ще се състои в зала „Тържествена“ в Съдебната палата в София, уточняват от държавното обвинение.
Встъпването в длъжност на Гешев стана възможно след предсрочното освобождаване на Сотир Цацаров като главен
прокурор. По-рано той бе избран да оглави Антикорупционната комисия (КПКОНПИ), а на 16 декември президентът Румен
Радев подписа и указа за освобождаването му като главен прокурор.
Така пътят на Иван Гешев се отвори по-рано. Мандатът на Сотир Цацаров изтичаше на 10 януари.
Кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор, която бе единствена, предизвика остри спорове и протести. В крайна
сметка той бе избран на два път от Висшия съдебен съвет с 20 гласа „за“ и 4 „против“.
√ Отрицателните лихви удрят пенсиите в ЕС
Около 11.7 трлн. долара от световния дълг са в държавни облигации с лихвен процент под нулата
Става все по-очевидно, че отрицателните лихвени проценти, въведени в няколко държави след световната финансова
криза, унищожават печалбата на банките. Въпреки това за обществото като цяло е по-важно, че неортодоксалната парична
политика има изтощително въздействие върху пенсионните планове, пише Bloomberg.
Това е и причината краят на депозитите с лихвен процент под нулата да приближава. Централната банка на Швеция обяви,
че е готова да изостави отрицателната лихвена политика, която провежда в продължение на половин десетилетие. Очаква
се тя да увеличи основния си лихвен процент до нула въпреки прогнозите инфлацията да остане под целта за години
напред.
Управителят на Riksbank, Стефан Ингвес, заяви, че отрицателните лихвени проценти винаги са били „временна мярка“ и че
централната банка „най-вероятно“ ще повиши разходите по заемите, когато се срещнат в четвъртък. Бившият централен
банкер Ларс Свенссон разкритикува остро планът за повишаване на лихвите, наричайки го „ирационален страх“ от
отрицателни проценти.
Обаче няма нищо ирационално в страха от икономическите последици след продължителен период, в който разходите за
заемане са под нулата. Спешните мерки, въведени за реанимация на растежа, включително и решението на централните
банки да разширят балансите си чрез предприемане на количествени облекчения, трябваше да бъдат преходни. Вместо
това те се превърнаха в крепежни елементи за икономическата среда, което е катастрофално за пенсионните планове.
Намаляването на лихвите с 1% увеличава изчислените пенсионни задължения с около 20%. Той намалява съотношението
на финансиране, което измерва способността на фондовете да изпълняват бъдещите си ангажименти, с около 10%. Тези
оценки идват от проучване на 153 европейски пенсионни дружества с 1.9 трлн. евро активи, спонсорирани от Amundi SA,
най-големият мениджър на активи в Европа, и публикувано от Create-Research по-рано този месец.
Европейските пенсионноосигурителни дружества са в по-голяма опасност от всякога. Почти една четвърт имат нива на
финансиране от 90% или по-ниски, като по-малко от една трета се радва на повече от 100% покритие на бъдещите си
задължения, според проучването. Освен това 40% имат отрицателни нетни парични потоци, докато 33% се радват на
положителна оценка. Голяма част от тях обвиняват централните банкери - 62% от анкетираните са съгласни, че
количествените облекчения (QE) са увеличили пенсионните задължения. Според по-голямата част от анкетираните
политиките за изкупуване на облигации, провеждани от много централни банки, са станали неефективни.
Около 11.7 трлн. долара от световния дълг са в държавни облигации с лихвен процент под нулата. Тези средствата се
управлява пенсионни дружества, а се очаква оскъдна възвращаемост от тези активи.
Именно тази ниска възвращаемост ще е източник за много проблеми в бъдещето. Това е особено тревожно, защото
отговорността за вноските за пенсионно осигуряване все повече се прехвърля на хората и стои далеч от компаниите и
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правителствата. Управителят на датската централна банка Ларс Роуд стигна дотам, че нарече сегашната монетарна
политика "неприемлива".
„Целта е да се укрепи пенсионната система, така че да издържа на натиска от по-ниските проценти и по-високите
коефициенти на зависимост, не може да бъде делегирана на индивидуалния пенсионен спестител“, каза той по-рано този
месец.
В момента спирането на извънредните политически мерки, въведени вследствие на световната финансова криза, може да
не изглежда неминуемо, тъй като Федералният резерв отстъпи усилията си за нормализиране на разходите за заеми, а
Европейската централна банка рестартира програмата си за количествени улеснения по-рано тази година. Но съмненията
относно продължаващата полезност на подобни екстремни парични действия нарастват.
Pacific Investment Management Co изразиха гледната си точка миналия месец, когато Никола Май и Педър Бек-Фрайс
представиха доклад, според който нулевите ставки „създават значителни предизвикателства“ за пенсионната индустрия.
Те твърдят, че преобладаващата „политика с отрицателни лихви няма възможност да продължи съществуването си“, тъй
като непреднамерените последици стават все по-очевидни.
Ако скептицизмът на шведската централна банка относно ефикасността на отрицателните ставки стане толкова широко
разпространен, колкото ентусиазмът за заемите с лихви под нулата, може да се види облекчение за пенсионните фондове
и за работниците, в зависимост от техните спестявания, да покрият годините им след пенсиониране.
Investor.bg
√ Столична общината минава изцяло към електронни обществени поръчки
Над 150 електронни услуги ще предоставя общината до две години
След 1 януари 2020 година няма да е нужно гражданите на столицата да декларирнат в общината покупката и продажбата
на имоти. От Нова година също така общината преминава изцяло към електронни обществени поръчки.
Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова по време на представяне на Стратегията за дигитална трансформация
на София в Столична община.
По думите на Фандъкова за София дигитализацията е и инструмент за икономическо развитие и стимулиране на
иновационната среда. Щастливи сме, че София вече е на второ място сред десетте най-бързо развиващи се техологични
центрове в Европа. IT секторът става част от визитната картичка на София, посочи Фандъкова, цитирана от БТА.
Тя припомни, че до септември тази година в София стартираха седем проекта от сферата на дигитализацията и
информационните технологии за общо 97 млн.долара. За пет години ръстът на софтуерния сектор е 20 на сто. София е и
един от първите осем града, в които ще се намират първите европейски суперкомпютри, каза още столичният кмет.
Над 150 електронни услуги ще предоставя Столичната община до две години, стана ясно в Столична община. С тази задача
се ангажира Владимир Данаилов, зам.-кмет в новосъздаденото направление "Дигитализация, иновации и икономическо
развитие", който бе представен днес от кмета на София.
В момента СО предоставя на гражданите и бизнеса 50 услуги, предстои те да бъдат модернизирани чрез въвеждане на нов
начин на електронна идентификация и плащане.
Сега средно в София всеки гражданин губи пет дни годишно в административни процедури, целта е това време да бъде
намалено на един ден и като крайна цел да отнема минути, посочи Данаилов. Целта е гражданите и бизнесът да разполагат
с повече реални електронни услуги и да се внедрят технологични услуги в работата на всички сектори за града. Идеята е
общината да не изисква от гражадните и бизнеса документи, с които тя на практика разполага и издава.
Основна цел на Стратегията за дигитална трансформация на града е отварянето на данните и съзадването на регистър с
данни, посочи Данаилов. Това според него ще даде възможност за вземане на решения на важни ежедневни въпроси и
ще позволи иновативни компании да направят различни приложения в "Топлофикация", транспорта, сметосъбирането,
което директно ще повиши качеството на живот.
Кметът Фандъкова даде като пример за модернизация на електронна система информационната система за детските
градини и ясли, с която през тази година са спестени на гражданите седем документа, които бяха нужни за записване и
които общината издаваше. Кметът припомни, че СО е първата община, която има връзка с КАТ, а вече и с Агенцията по
вписванията.
√ МРРБ финансира с още 2 млн. лв. аварийни дейности в Перник
Ще бъде изградено временно аварийно съоръжение по трасето с. Чуйпетлово - с. Боснек - яз. "Студена"
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) осигурява над 2 млн. лв. от бюджета си за
изпълнение на част от първите спешни мерки за подобряване на водоснабдяването в Перник, съобщиха от
министерството.
Финансирането е извън предвидените 2,7 млн. лв., които утре Министерският съвет ще отпусне за подмяна на утаителите
в пречиствателната станция за питейни води.
Още днес по споразумение с областната администрация ще бъде подменена спирателната арматура в началото на главен
клон от водопроводната мрежа за кв. "Изток" след отклонението му за Промишлена зона.
От бюджета на министерството са осигурени и 1,88 млн. лв., с които ще се изгради временно аварийно съоръжение по
трасето с. Чуйпетлово - с. Боснек - яз. "Студена". Средствата ще бъдат предоставени на община Перник.
В предложението й се предвижда изграждане на бетонен дънен праг за водовземане и разполагане на утаител и уредба
за изпускане на задържани дънни наноси. Чрез преместването, което е съобразено с трасето на пътя Боснек - Чуйпетлово,
р. Струма ще се захранва с допълнителни водни количества. С тези средства ще бъдат финансирани доставката на
материали и изграждането, проектиране, комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти,
осъществяване на строителен и авторски надзор.

4

В настоящата кризисна ситуация МРРБ ще финансира и мерки от аварийния план на инж. Атанас Русев. Те включват
дейности за захранване на язовир "Студена" от алтернативни или вече съществуващи водоизточници. Като следваща
стъпка МРРБ ще осигури и финансиране на дейностите по осигуряване на допълнително водоснабдяване за града,
предложени от проф. Костадин Щерев.
БНР
√ Нено Димов обяснява пред депутатите как отпадъци от Италия са пристигнали у нас
Министърът на околната среда и водите Нено Димов дава информация пред депутатите за начина, по който у нас е
пристигнала пратка с отпадъци от Италия и какви са предприетите от екоминистерството действия по въпроса.
Изслушването на министъра в Народното събрание е по настояване на БСП. От левицата поискаха поемане на отговорност
от страна на компетентните институции, разрешили пристигането на отпадъците у нас.
√ 2-годишен гратисен период за задължителното предучилищно образование?
Интервю на Веселина Миланова с Красимир Вълчев и Антонина Кенова за предаването „Преди всички“
От следващата година предучилищната подготовка може да стане задължителна и за 4-годишните деца.
Пред БНР министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че темата не е нова и отдавна се говори колко важно е за
децата предучилищното възпитание, особено за тези, чийто говорим език в семействата не е български.
„Предучилищната възраст е периодът, в който в най-голяма степен се формират когнитивните социално-емоционални,
най-вече езикови способности. В най-голяма степен тогава се формират нагласи за учене, създават се най-много мозъчни
връзки, които формират интелигентността, езиковите способности. Лишаването на децата от образователна среда в този
период може да има отрицателни последствия“, каза министър Вълчев в предаването „Преди всички“ на програма
„Хоризонт“.
Той допълни, че причините за отпадане на деца от образователната система са много: „Има социално-икономически
причини – невъзможност да се поемат разходите. Но основната част от причините са социално-културни – липса на
отношение към образованието, ранни бракове“.
„Не очакваме 100% обхват догодина – такъв нямаме и при 5 и 6-годишните. Имаме ангажимента да достигнем 95% обхват
за възрастовата група 4-7 години. Това са някъде около 15 000 деца, които допълнително трябва да обхванем“, уточни
министърът.
Много малко родители са били санкционирани за това, че децата им – 5-6-годишни не са влезли в системата.
„Санкциите са минимални – от 50 до 100 лв., и в минимален процент – 3-4, тези санкции се налагат. По значителната
санкция е спирането на социалните и семейните помощи, от тази година и енергийните“, допълни Вълчев.
И посочи, че все още се работи по текстовете: „Ще търсим разумни изключения, може да има 2 години гратисен период, в
който общините да решат дали да се включат в мярката. Така че не говорим за задължително повсеместно идната учебна
година“.
Има ли достатъчно детски градини?
От своя страна Антонина Кенова от Инициативния комитет за качествена и иновативна образователна система заяви в
предаването, че е абсолютно невъзможно в София да се построят за 2 години детски градини, така че да няма недостиг.
„За последните 10 години са строени детски градини – около 100, но това не са цялостни сгради. Няма нито една година, в
която да са построени 10 нови детски градини, а темпът на строене е изключително бавен“, допълни тя.
Кенова подчерта, че в момента в групите в София има по 30-40 деца по списък, въпреки че има наредба на министерството
на образованието, според която не могат да бъдат повече от 25, но това се заобикаля със съгласието на Регионалното
управление на образованието.
„Част от недостига на детски градини бе преодолян с по-голям брой деца в групите и създаване на подготвителни групи
към училищата“, отбеляза на свой ред Вълчев.
√ УНСС избира нов ректор
Общото събрание на Университета за национално и световно стопанство ще избере нов ректор на висшето училище.
Четирима преподаватели са кандидати за поста - деканите на факултетите "Управление и администрация" и "Икономика
на инфраструктурата", съответно проф. Симеон Желев и проф. Димитър Димитров, ръководителят на катедра
"Международно право и право на ЕС" доц. Живко Драганов и проф. Валентин Гоев, който е заместник ректор на УНСС по
научноизследователската дейност.
Настоящият ректор - проф. Стати Статев е в края на своя втори четиригодишен мандат и по закон няма право на трети.
В дневния ред на общото събрание влиза още избор на негов председател и заместник председатели, избор на
академичен съвет, както и отчет на проф. Статев за управлението на университета през последната година и през неговия
втори мандат.
√ БДЖ подписа договора за ремонт на мотрисите „Сименс”
„БДЖ - Пътнически превози” подписа договор за ремонт и поддръжка на електрическите и дизеловите мотриси „Сименс”
с избрания изпълнител „Алстом транспорт С.А.” по процедура:
“Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически
мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на "БДЖ-Пътнически превози"“.
Стойността по договора е за близо 137 млн. лв. за срок от 5 години.
След като бъдат рехабилитирани 46-те мотриси, те би трябвало да бъдат експлоатирани безпроблемно в следващите 10
години.
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През първите 6 месеца след подписване на договора от фирмата ще извършат подготовка за осъществяване на
планираните ремонти, след което ще започнат възстановяването на няколко мотриси, които отдавна са спрени от
експлоатация поради изключително тежкото им състояние.
√ Експерти: Токът в България може да поскъпне с 50% до 2030 г.
Репортаж на Наталия Ганчовска за предаването ''12+3''
Експерти предупреждават, че има вероятност токът в България да поскъпне с 50 процента до 2030 година, ако страната ни
изпълнява европейските цели за климата.
На международна конференция в София експертът по устойчиво развитие Димитър Стоянов аргументира тези прогнози:
„Изпълнение на целите и достигане, това, което в момента се обсъжда за 50-процентно намаление на въглеродните
емисии, ще се отрази върху цените за енергия, най-вече електроенергия. 50-процентно увеличение ще има, тъй като
очакваме, ако 2030-а това се случи, да имаме 40 евро за тон на въглеродни емисии“.
„България обаче има своите резерви“, каза Стоянов и посочи потенциала на информационно-комуникационните
технологии и възможностите, които може да дадат други сектори, като енергоемката и ресурсоемката индустрия,
включително и на българската енергетика, дигитализация на мрежи и киберсигурност.
„България подготвя първия си доброволчески доклад, в който държава и бизнес заедно ще работят по целите на
устойчивото развитие“, обяви Цветелина Цветанова, председател на Балканския институт за устойчиво развитие.
„Това, което ни е нужно, са конкретни дейности и най-вече устойчиви и ясни партньорства. Само заедно можем да сме
иновативни и да постигнем целите си“.
Според данните 70% от ръководителите на 800 бизнеса посочват, че са готови да се ангажират повече в конкретни дейности
за целите на устойчивото развитие.
√ "Пежо" и "Фиат" подписаха официалното сливане на двете компании за 50 млрд. долара
В сряда автомобилните производители "Пежо" (Peugeot PSA Group) и "Фиат Крайслер" (Fiat Chrysler Automobiles) подписаха
официално сливането си на стойност 50 млрд. долара, създавайки четвъртия по големина в света производител на
автомобили по отношение на производствения обем и третата мега компания в бранша по приходи.
"Предложената комбинация ще бъде отраслов лидер чрез своето управление, възможности, ресурси и мащаба и успешно
ще капитализира възможностите, предоставени от новата ера в устойчивата мобилност“, се казва в съвместно изявление
на двете компании.
Новосформираният консорциум се очаква да постигне годишни продажби на 8,7 милиона автомобила при приходи от
близо 170 милиарда евро.
Съгласно подписаното споразумение, Fiat Chrysler ще запази своето подразделение Comau до приключване на сделката и
ще се раздели с него "незабавно" след това в полза на акционерите на новата съвместна компания.
Fiat Chrysler и Peugeot също така заявиха, че китайската група Dongfeng се съгласила да продаде 30,7 милиона акции на
Peugeot обратно на френската автомобилна компания, като намали дела си в съвместната компания до 4,5%.
"Пежо" и "Фиат" се договориха да се обвържат в края на октомври. Съгласно споразумението акционерите на всяка
компания ще притежават 50% от новото дружество. Главният изпълнителен директор на "Пежо" Карлос Таварес ще бъде
главен изпълнителен директор, а председателят на управителния съвет на "Фиат Крайслер" Джон Елкан ще поеме същите
функции в новата група.
Очаква се приключването на самата мега сделка да се осъществи след 12 до 15 месеца.
√ Подновяване на газовите преговори между Украйна, Русия и ЕС на 19 декември
Следващият кръг от тристранните газови преговори между Европейския съюз, Русия и Украйна за постигане на
споразумение за газова сделка се очаква да се проведе в четвъртък (19-и декември), заяви във вторник вицепрезидентът
на Европейската комисия Марош Шефчович.
В Туитър Шефчович написа, че очаква новите разговори с нетърпение, добавяйки, че "сега е точният момент да се изпрати
положително послание до пазарите и потребителите".
В понеделник украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз" заяви, че все още не е постигнала споразумение с
руския производител на природна газ "Газпром", но разговорите между двете компании продължават.
Миналия петък изпълнителният директор на "Нафтогаз" Юрий Витренко обяви, че е било постигнато предварително
споразумение между Украйна и Русия да продължат да работят по варианти за поддържане на транзита на руски природен
газ към Европа през Украйна. Това е станало факт след негови разговори с изпълнителния директор на "Газпром" Алексей
Милер.
"Нафтогаз" обаче отрече в понеделник тази информация, като написа в Туитър, че не е сключена сделка и че "страните
продължават преговорите на ниво експерти, както и в тристранния формат с посредничеството на Европейската комисия".
От украинската компания също така посочиха, че работят конструктивно върху постигането на решение, като в същото
време очакват "равностойностен" ход от страна на Русия.
Настоящата сделка за пренос на природна газ изтича в края на тази година, като в края на миналия месец стана ясно,
че "Нафтогаз" е получила писмо от "Газпром", в което се казва, че руският концерн няма да има правно основание да
доставя газ на Украйна от 10 часа сутринта на 1 януари 2020 година.
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Novini.bg
√ Ангелкова проведе работна среща с посланика на Корея в България
Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща Н. Пр. Джънг Джингю, посланик на Република Корея
в България, като основен акцент в разговора бяха конкретни инициативи за задълбочаване на сътрудничеството между
двете държави в областта на туризма.
Република Корея е изключително важен партньор за България и за нас е важно да продължим добрите си
взаимоотношения. Засилването на сътрудничеството в туризма пък ще допринесе за укрепване на партньорството между
двете държави, заяви министър Ангелкова.
Тя предложи организиране на съвместен бизнес форум, по време, на който бизнесът и туроператорите да имат възможност
да обменят опит и да обсъдят както бъдещи съвместни инициативи, така и различните форми на туризъм, които предлагат
България и Южна Корея.
Министър Ангелкова отправи покана към посланика за участие във второто издание на Международния инвестиционен
форум в туризма, което е планирано за пролетта на 2020 г.
Двамата се обединиха и около идеята за подписване на Меморандум за разбирателство с Министерството на културата,
спорта и туризма на Южна Корея, както и споразумение за сътрудничество с най-големия южнокорейски туроператор
HanaTour. Това би била добра стъпка, за да отбележим 30-годишнината от дипломатическите ни отношения, бе
категорична министър Ангелкова.
Н. Пр. Джънг Джингю изказа благодарност за добрите взаимоотношения между двете държави и заяви готовността си за
сътрудничество и подкрепа при реализиране на бъдещи инициативи. Той уточни, че около 30 милиона граждани на Южна
Корея всяка година посещават Европа, от което България може да се възползва, тъй като много южнокорейци проявяват
интерес към България и към българската кухня.
Банкеръ Daily
√ Наливат над 1.3 млрд. лв. в жп проекти с европейско финансиране
Бавно и полека жп транспортът у нас крета и се опитва да се модернизира. Заделят се пари от държавния бюджет и от
европейски оперативни програми, но сякаш нещата не се променят видимо.
И през изминаващата година отброихме няколко проекта за над един милиард лева, но все не ни се вярва вече, че нещо
може да се промени. Или по-скоро ни се струва, че просто изоставаме от динамичното време около нас. Искаме да сме жп
свръзка, очакваме оттук да премине Пътят на коприната, но... изоставаме с електрификацията на жп мрежата, скоростта
на влаковете тук-там е по 160 км... В същото време съседна Турция щурмува Европа със скоростен влак с 250 км/час.
От Националната компания "Железопътна инфраструктура" са подписали през последните дванадесет месеца договори за
строителство за над 1.3 млрд. лв. по проекти с европейско финансиране, съобщиха от държавната компания. Хубаво като
числа, но съмненията за крайния резултат като че ли са повече.
Проектите с европейско финансиране са големи проекти, които не приключват в рамките на една или няколко години и
ефектът от тяхното изграждане не може да се очаква изцяло толкова скоро, казват от държавната компания.
Общо 675 092 693 лева без ДДС са предвидени по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 20142020 г." за рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2, съобщават от националната компания
"Железопътна инфраструктура".
По нея е предвидена рехабилитация на три жп участъка. Стойността на договора за строителство на трасето между
Стралджа и Церковски е 3 789 982,49 лв. без ДДС. Той вече е приключен на 18 април миналата година.
За рехабилитация на железопътния участък Скутаре-Оризово са заделени 68.80 млн. лева без ДДС по договора за
строителство. До края на тази година се очаква подписване на АКТ 16, тъй като цялата работа вече е свършена. Резултатът
трябва да е повишаване на скоростта - с извършената работа са достигнати проектните параметри - 160 км/час за
пътнически и 120 км./час за товарни влакове.
Договорът за рехабилитация на железопътен участък Оризово-Михайлово е на стойност 217 982 167.08 лв. без ДДС, а
срокът за изпълнение е 49 месеца. Документът беше подписан на 7 ноември тази година.
Ще се извърши и реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите
Зимница и Стралджа. Договорът за строителство е подписан на 30 септември тази година. Той е на стойност 27 470 887.19
лева без ДДС, а изпълнителят има 36 месеца да извърши необходимите дейности.
За проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас са
предвидени 184 999 094.47 лв. без ДДС. Съгласно договора за строителство, подписан на 3 октомври тази година, срок за
изпълнение е фиксиран на 48 месеца.
Държавната компания "Железопътна инфраструктура" работи и по модернизацията на железопътната линия София Пловдив и по-конкретно в жп участъка Елин Пелин - Костенец, като общата стойност на предвидените дейности е за 1 024
330 000 лв. без ДДС. Подписан е договор за строителство за железопътен участък Елин Пелин-Вакарел. Отсечката е ЛОТ 1
от проекта на стойност 498 800 012 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 72 месеца съгласно подписания договор на 27
ноември тази година.
Другият голям проект, не като стойност, а като значение, е за реконструкция на гаровите комплекси Подуяне, Искър и
Казичене, които имат ключово място в жп мрежата в Южна България. Той е на обща стойност 7 403 472 лв. без ДДС и
включва: пълно обновяване на приемните здания, подобряване на конструктивното състояние на сградите, подмяна на
инсталациите в сградите, изпълнение на мероприятия за енергийна ефективност ефективност, внедряване на съвременни
информационни и оповестителни системи, облагородяване и озеленяване на околните пространства, изпълнение на
мероприятия за безопасна и достъпна среда.
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Рехабилитацията на гаров комплекс жп гара Подуяне съгласно договора за строителство, подписан на 25 април тази
година, ше струва 2 903 166. 23 лв. без ДДС. Срок за изпълнение е 15 месеца, като до момента са изпълнени 40% от
предвидените дейности.
За обект "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Искър" за предвидени 1 212 239 лева без ДДС. Договорът за
строителство е подписан на 25 април тази година. Срокът за изпълнение е 12 месеца, като са изпълнение 20% от
планираните работи.
Общо 1 115 653.37 лева без ДДС са планирани за рехабилитация на гаров комплекс жп гара Казичене съгласно договора,
парафиран на 13 септември тази година. Избраният изпълнител има 12 месеца за работа.
В бизнес програмата на Нациоанална компания "Железопътна инфраструктура" е предвидена и реконструкция на гаров
комплекс Карнобат, която е на обща стойност 4 142 125 лв. без ДДС. Тя включва пълно архитектурно обновяване на
приемното здание, отговарящо на всички европейски изисквания за енергийната ефективност, техническа безопасност и
достъпна среда. Договорът за строителство е подписан на 25 януари тази година. Срокът за изпълнение е 24 месеца, а вече
са изпълнение 30% от дейностите.
Подготвя се и реконструкция на гаровите комплекси в Стара Загора и в Нова Загора, която е на обща стойност 16 519 338.66
без ДДС.
За реконструкцията на гаровия комплекс Стара Загора са предвидени 9 726 944.27 лева без ДДС съгласно договора за
строителство. Срокът за изпълнение е 24 месеца. Проектът е започнал на 29 ноември тази година - към момента се
изпълнява техническо проектиране, като церемония по "първа копка" на обекта се планира да бъде проведена април
месец 2020 година.
Индикативната стойност за изпълнение на обекта "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора" е 3 151 502.16 лв. без
ДДС. Предстои повторно обявяване на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител.
В настоящия програмен период с осигурено европейско финансиране е изграждането на осигурителна техника в участъка
Русе - Каспичан (в Североизточна България) на стойност 42 млн. лв, като за посочения участък процедурите за строителство
на железния път вече са започнали. На етап проектиране е модернизацията на жп възли Горна Оряховица, Русе, Варна,
диспечерско управление в Горна Оряховица и модернизация на жп линията от Мездра до Горна Оряховица.
По Механизма за свързване на Европа ще се извърши модернизация на жп участъка Костенец-Септември, по линията
София-Пловдив-Бургас. Договорът за строителство беше подписан на 12 август през тази година и е на стойност 379 989
739.23 лв. без ДДС. Документът предвижда срок за изпълнение 60 месеца.
√ Новият британски парламент се събра за първи път и положи клетва
Британският парламент се събра за първи път в новия си състав след изборите на 12 декември, съобщават световните
агенции, цитирани от БТА. В тях Консервативната партия спечели убедителна победа.
Депутатът от опозиционната Лейбъристка партия Линдзи Хойл (на 62 г.) бе преизбран за председател на Камарата на
общините.
Сега той трябва да поеме ролята на арбитър в парламента и по време на излизането на страната от Европейския съюз.
От 2010 г. досега Линдзи Хойл беше заместник-председател на камарата. Сега той бе избран след четири тура с тайно
гласуване. Хойл е депутат от 1997 година, като преди това и баща му е бил член на парламента.
Камарата на общините започва работа утре. А в петък ще се гласува споразумението за Брексит, договорено от премиера
Борис Джонсън. Той обяви, че ще бъде добавена нова клауза, която да изключи възможността преговорите за търговско
споразумение с ЕС да продължат след края на следващата година.
Парламентът на Обединеното Кралство на Великобритания и Северна Ирландия е върховен законодателен орган на
Обединеното кралство и на британските отвъдморски територии. Той заседава в Уестминстърския дворец на брега та
Темза. Самият парламент има парламентарен суверенитет, а оттам произтича и върховната му власт над всички други
политически органи в Обединеното кралство и неговите територии.
Състои се от Камара на общините и Камара на лордовете. Камарата на общините е демократично избирано тяло, състоящо
се от 650 члена (Members of Parliament), които се избират мажоритарно. Днес законодателната власт на Камарата на
общините надвишава тази на горната камара. Според Парламентарния закон от 1911 г. властта на Лордовете да отхвърлят
повечето законопроекти е сведена до отлагаща власт. Правителството отговаря най-вече пред Камарата на общините, а
министър-председателя остава на поста си само докато запазва доверието ѝ. Почти всички министри произлизат от
Камарата на общините и, с едно кратко изключение през 1963 г., всички министър-председатели от 1902 г. насам.
Начело на Парламента е Суверенът - кралица Елизабет Втора. В залата на горната камара - на лордовете, всички
новоизбрани депутати чуха посланието й към парламента.
√ ЕЦБ ще намали надзорните такси за по-малките банки
Европейската централна банка ще намали таксите за надзор на по-малките банки от следващата година. Новината идва,
след като редица по-малки кредитори се оплакаха, че таксите са станали твърде високи и оказват прекомерна тежест върху
техните приходи, съобщава Ройтерс. "Започвайки новия период за таксите през 2020 година, ЕЦБ ще намали минималната
такса за по-малките и по-малко значимите кредитни институции“, съобщи централната банка, добавяйки, че промяната
ще се прилага за кредитори с общи активи от 1 милиард евро или по-малко.
ЕЦБ също така ще събира дължимите такси само след приключването на дадена година въз основа на действителните, а
не на очакваните разходи, направени от надзорния орган.
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„Дневник“
√ Еврокомисията ще извърши задълбочена проверка на българската икономика
Европейската комисия обяви, че ще извърши задълбочена проверка за макроикономически дисбаланси в 13 държави от
ЕС догодина. Проверките ще обхванат България, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Холандия,
Португалия, Румъния, Франция, Хърватия и Швеция, съобщава БТА.
ЕК ще предостави насоки на държавите в ЕС къде са най-необходими структурни реформи и инвестиции за устойчив
икономически модел в усилията за опазването на околната среда.
Насоките ще помогнат за повишаване на производителността като насърчават инвестициите и структурните реформи при
научните изследвания, за подобряване на достъпа до финансиране и на работата на пазарите на стоки и услуги, за
премахване на пречките в бизнес средата.
√ С поредна Реч на кралицата днес в Лондон започва ускорен Брекзит
След убедителната изборна победа на консерваторите днес кралица Елизабет Втора ще представи в своя реч пред двете
камари на британския парламент и държавния елит програмата на новото правителство на Борис Джонсън. Речта на
кралицата е формалното откриване работата на новия състав на Камарата на общините, на практика е написана от нейните
министри и представя приоритетите за 5-годишния мандат, който следва.
Абсолютно внимание ще бъде отделено за Брекзит, договарянето на отношенията с ЕС след това и постигането на
споразумение за преференциални търговски отношения със САЩ.
В четвъртък Джонсън трябва да представи на депутатите своето законодателство за прекратяване членството в ЕС. На 20
декември започва поредица от дебати и гласувания, на които с абсолютното мнозинство на Консервативната партия той
не би трябвало да има проблеми.
След прекъсването на Коледа и Нова година парламентът продължава работа и ще одобри Закона за споразумението за
оттегляне (Withdrawal Agreement Bill), както и решения за това как и кои части от законодателството на ЕС ще бъдат
премахнати от британските закони.
Не по-късно от 31 януари, петък, страната трябва вече да не участва в обсъжданията и решенията в съюза, членовете и
представителите ѝ в европейските институции напускат постовете си, местата на британските евродепутати се
преразпределят по квотен принцип между други страни от ЕС (България не е сред тях).
Но това не означава край на ангажиментите на Лондон към ЕС, включително и за вноските в европейския бюджет и
програми. Започва да тече преходен период, в който почти нищо не се променя, движението на хора, стоки и капитали е
свободно, а Великобритания и ЕС започват преговори за новия формат на отношенията си.
Този срок ориентировъчно трябва да приключи в края на 2021 г., а технически има възможност за удължаване и до края
на 2023 г. Но Джонсън и представители на правителството и кабинета му заявиха във вторник, че няма да чакат толкова
дълго и искат всичко да приключи в края на 2020 г. Двете страни в преговорите могат да договорят удължаване на срока,
ако се съгласят на това не по-късно от 1 юли 2020 г. Джонсън каза, че няма да направи такова предложение.
При такъв ускорен Брекзит анализатори и специалисти по толкова сложни преговори предупреждават, че просто няма да
стигне времето за добра сделка за отношенията с ЕС от 1 януари 2021 г. Когато премиер бе Тереза Мей, срокът изглеждаше
приемлив, но сега има два пъти по-малко време.
Все пак не бива да се подминава важна особеност - Борис Джонсън засега не казва, че няма да се възползва от
възможността да поиска удължаване на срока. Той само заявява, че не иска тази възможност да му бъде вменявана със
закон.
Някъде през февруари и март 2020 г. финансовият министър Саджид Джавид (ако запази поста си при очакваното
обновяване на правителството) ще обяви обновена версия на бюджета, включваща предизборните обещания на премиера
за увеличаване на публичните разходи с десетки милиарди паунда и промяна в някои данъчни политики.
След като е напуснала ЕС, Великобритания има право да започне търговски преговори с държавите извън съюза (но те
трябва да започнат да действат, след като британците вече не са част от единня европейски пазар). Номер едно в списъка
са САЩ и в Лондон се надяват на сделка преди президентските избори там в началото на ноември 2020 г.
През март вероятно ще започнат преговорите с ЕС за свободна търговия. Но те са много сложни е многостранни, тъй като
обхващат не само търговските отношения, но и сигурност, споделяне на данни, външнополитически въпроси и т.н. Поради
това вероятно ще има степенуване на темите и поне две фази на преговорите.
Лондон и Брюксел вече договориха текст на политическа декларация, определяща принципната рамка, към която ще се
стремят в бъдещите си отношения. Според ЕС те трябва да бъдат възможно най-близко до сегашното положение и трябва
да са основани на "баланс на правата и задълженията и гарантиране на равнопоставеност".
На 26-27 март е първото след началото на преговорите заседание на Европейския съвет.
През юни Великобритания и ЕС ще проведат "разговори на високо равнище" за обсъждане напредъка на преговорите. По
това време би трябвало - според вече заявеното желание на двете страни - да има приключени споразумения по въпроси
като достъпа на риболовни кораби във водите и икономическите морски зони на двете страни, както и за финансовите
регулации. Краят на юни е срокът, в който Борис Джонсън може да размисли и да поиска удължаване на преговорите отвъд
31 декември 2020 г.
На 3 ноември са президентските избори в САЩ. Резултатът от тях ще определи бъдещите отношения с Великобритания.
Ако демократите овладеят на тях и двете камари на парламента във Вашингтон или Доналд Тръмп бе бъде преизбран, а
търговска сделка с Лондон все още няма, съдържанието ѝ може бързо да се промени.
На 31 декември 2020 г. приключва преходният период в отношенията Великобритания-ЕС. Страната вече няма никакви
ангажименти към останалите 27, възстановява се граничният и паспортен контрол, в сила влизат много нови правила и
регулации.
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На 1 януари 2021 г. трябва да влезе в сила договореното с ЕС търговско споразумение. Но теоретично е възможно такова
да не бъде постигнато и двете страни да се окажат в новата година без сделка. Тогава Лондон вероятно ще се обърне към
правилата на Световната търговска организация, т.е. мита, проверки на стоки по границите и спускането на други бариери.
√ Какво ще стане с атомните бомби в Турция, ако американците си тръгнат
Улрих Кюн е експерт по въпросите на сигурността и работи в Института за изследване на мира и политиката за
сигурност към Университета в Хамбург. С него разговаря Даниел Белут.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заплаши, че ще изгони американците от военната база в Инджирлик. Но там с
голяма вероятност има и ядрено оръжие. Какво ще стане с него, ако американците си тръгнат, обяснява "Дойче веле" в
интервю с експерта по въпросите на сигурността Улрих Кюн.
ДВ: Президентът Ердоган заплаши да затвори за американците военновъздушната база в Инджирлик и радарната
станция в Кюреджик, ако САЩ наложат санкции на Турция заради покупката на руския зенитен комплекс С-400. Колко
сериозна е тази заплаха за американските въоръжени сили?
Улрих Кюн: Заплахата е сериозна, защото в миналото американците са използвали много интензивно летището в
Инджирлик, а радарът в Кюреджик е изключително важен за противоракетната отбрана на НАТО. Въпреки това не съм
сигурен, че трябва истински да се тревожим от тази заплаха. Според мен Ердоган играе ва банк. Не мога да си представя,
че е решил наистина да предприеме този рискован ход, залагайки на карта членството на Турция в НАТО. Но една нова
ескалация би навредила и на НАТО, тъй като двете страни са прекалено тясно обвързани. Ето защо подобна ескалация е
безсмислена. По-скоро заплахата на Ердоган е за вътрешна консумация, тъй като турският президент се намира под силен
натиск у дома.
И когато демонстрира мускули пред американците, това винаги се харесва на турските избиратели.
Твърди се, че в базата в Инджирлик има и ядрени оръжия. Възможно ли е такава база просто така да бъде затворена?
Улрих Кюн: Там има бомби от типа B-61. Това ядрено оръжие, пренасяно от бойни самолети, е използвано от НАТО като
мярка за възпиране. Тези бомби се съхраняват в подземни силози и в случай на криза могат да бъдат активирани. Не само
се твърди, а почти е сигурно, че там има складирани ядрени оръжия, макар и да няма официално потвърждение за това от
американска страна.
Реалистично ли е при това положение американците да се изтеглят от база с ядрено оръжие? Това би
представлявало огромно логистично предизвикателство.
Улрих Кюн: Вече има гласове извън американското правителство, които заслужават сериозно вслушване. Те пледират за
изтегляне от Турция, тъй като тя вече не е сигурен партньор. Такива призиви се чуват главно от средите на демократите.
Но правителството на президента Тръмп засега не излъчва никакви сигнали в тази посока. Дори американците наистина
да се изтеглят обаче, едва ли може да се очаква, че турците ще задържат това ядрено оръжие. В крайна сметка то е
охранявано от американски войници, а самите бомби се активират със специални ядрени кодове, без които са безполезни.
Разкодирането им може да отнеме най-малко половин година. След изтеглянето си американците ще трябва да се огледат
за друга база. Радар, следящ движението на военни части, показва известно отдалечаване на американските
военнотранспортни самолети от базата в Инджирлик. Дали това е подготовка за възможно изтегляне оттам засега е трудно
да се каже. На този етап разполагаме само с предположения.
От миналата година напрежението между Анкара и Вашингтон се покачва постоянно. Заради покупката от Турция
на руска противоракетна система и заради турската военна офанзива в Северна Сирия страната е заплашена от
санкции. Досега санкции няма, но това се дължи единствено на умелата дипломация. Дали Ердоган вече не прекалява?
И какво можем да очакваме като отговор от Вашингтон – налагането на икономически санкции или окончателно
изключване на Турция от програмата за невидимите самолети F-35?
Улрих Кюн: Не съм сигурен, че ще се стигне дотам – по-скоро не вярвам. И двете страни ще загубят много. Ако отрежат
Турция от самолетите F-35, тогава Анкара ще трябва да намери друг доставчик, а това може допълнително да влоши
отношенията между партньорите от НАТО. Но САЩ също биха загубили – американският военнопромишлен комплекс има
интерес да продава повече самолети. От геополитическа гледна точка от обтягането на отношенията с Турция ще загуби
най-много НАТО. Защото Турция е ключов съюзник в района на Южен Кавказ и Сирия. Възможно е Турция да се кооперира
по-тясно с Русия във военната област, което европейците искат да предотвратят на всяка цена.
Но турското правителство настоява, че иска да остане в програмата за самолетите F-35. Защо това е толкова
важно за Анкара?
Улрих Кюн: Ние в Германия може би не разбираме това много добре, защото край нашите граници няма никакви
конфликти. Но за Турция нещата изглеждат различно: там бушуват конфликти в Северна Сирия, в Ирак и в района на Кавказ.
И турското правителство има интерес да осигури надеждна защита на страната. А тъкмо невидимите самолети F-35 са
изключително важни за отбраната. Тези самолети са ферарито сред изтребителите – те могат да летят на ниска височина
и да объркват вражеските радари. Тази машина е безумно скъпа, но пък е ултрамодерна. И повечето партньори от НАТО
купуват F-35. Затова е разбираемо, че Анкара много държи да не бъде изключвана от тази програма.
√ Защо е малко вероятно импийчмънт на Тръмп да успее
Контролираната от демократите Камара на представителите в САЩ се очаква да одобри тази седмица импийчмънта на
Доналд Тръмп заради упражнения от президента републиканец натиск върху Украйна да разследва негов потенциален
опонент на президентските избори догодина. Какво ще се случи след това и защо е малко вероятно Тръмп да бъде
отстранен от длъжност?
Защо импийчмънт?
Основателите на Съединените щати са се опасявали президентите да не злоупотребяват с властта си и затова са
предвидили в конституцията процедура за отстраняването им от длъжност. Според конституцията президентът може да
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бъде отстранен от длъжност за "държавна измяна, корупция или други престъпления и простъпки по служба (а не на
наказателното законодателство)".
Бившият президент Джералд Форд произнася в Конгреса знаменитите си думи: "До импийчмънт води закононарушение,
което мнозинството в Камарата на представителите смята за такова в даден момент от историята."
Нито един президент в историята на САЩ не е бил отстраняван от длъжност като директна последица от процедура по
импийчмънт. Един, Ричард Никсън, подава оставка, преди да бъде отстранен. Импийчмънтът на двама, Андрю Джонсън и
Бил Клинтън, е одобрен от Камарата на представителите, но не и от Сената.
Как работи?
Импийчмънтът започва в Камарата на представителите, която дебатира и гласува дали да предяви обвинения срещу
президента, като одобрява с обикновено мнозинство резолюция за импийчмънт, или "клаузи за импийчмънт".
Конституцията дава на лидерите на долната камара на Конгреса голяма свобода на действие за това как да водят
процедурата по импийчмънт, казаха правни специалисти.
Комисията по разузнаването към Камарата на представителите разследва дали Тръмп е злоупотребил с властта си, за да
окаже натиск върху Украйна да започне разследвания, които да го облагодетелстват политически, като проведе седмици
на разпити при закрити врата и излъчвани по телевизията изслушвания и изготви официален доклад с доказателства.
Правната комисия към Камарата на представителите се основава на доклада, за да изготви официални обвинения срещу
Тръмп. Членовете й одобриха с 23 гласа "за" и 17 "против" по партийна линия обвиненията срещу президента, че е
злоупотребил с власт и е възпрепятствал опитите на демократите от Камарата на представителите да го разследват по този
въпрос.
Ако камарата одобри в пълен състав клаузите за импийчмънт, ще има процес в Сената. При него членовете на долната
камара ще играят ролята на прокурори, сенаторите ще бъдат съдебни заседатели, а процесът ще се ръководи от
председателя на Върховния съд на САЩ. Исторически на президента се е разрешавало адвокатите му да призовават
свидетели и да изискват документи.
Може ли Сенатът да откаже да проведе процес?
Съществува спор дали конституцията изисква провеждането на процес в Сената. Правилата на горната камара на Конгреса
обаче на практика изискват процес и лидерът на мнозинството в нея Мич Макконъл публично заяви, че ще позволи
започването на такъв. Републиканците може да се опитат да променят тези правила, но подобен ход е политически
рискован и е смятан за малко вероятен, заявиха експерти по право.
Какъв е балансът на силите между партиите в Конгреса?
Демократите контролират Камарата на представителите. Тя има 431, 233 от които са демократи. Това означава, че
демократите могат да одобрят импийчмънта на Тръмп без подкрепа от републиканците. През 1998 г., когато
републиканците имаха мнозинство в Камарата на представителите, те гласуваха за отстраняване на демократа Клинтън.
В Сената има 53-ма републиканци, 45-има демократи и двама независими, които най-вероятно ще гласуват като
демократите. За осъждането и отстраняването на президента ще е необходимо мнозинство от две трети от сенаторите.
Смята се за изключително малко вероятно републиканците да осъдят лидера на собствената си партия. Ако гласуват всички
100 сенатори, най-малко 20 републиканци и всички демократи и независими трябва да гласуват срещу Тръмп, за да бъде
той отстранен.
Кой ще стане президент, ако Тръмп бъде отстранен?
Ако Сенатът осъди Тръмп, малко вероятен сценарий, вицепрезидентът Майк Пенс ще стане президент до края на мандата
на Тръмп, който изтича на 20 януари 2021 г.
„Мениджър Нюз“
√ Румен Радев: Върху Конституцията не бива да се посяга произволно
„Искам да бъда много правилно разбран. Върху Българската конституция не може да се посяга и не бива да се посяга
произволно. Това е една демократична Конституция, една от първите в посткомунистическия период в цяла Източна
Европа. Тази Конституция въведе демократичните принципи, въведе разделението на властите, въведе правата на
гражданите, въведе устройството и функционирането на една демократична държава наред с ограниченията на обхвата
на нейната дейност“. Това подчерта президентът Румен Радев на срещата с Правния съвет към президента и с
представители на академичната общност за необходимостта от промени в Конституцията
Поводът за срещата беше решението на президента Радев да се инициира обществен дебат за конституционния модел на
българската прокуратура в съдебната власт.
„По-добре от мен знаете, от петте поправки в Конституцията четири са в Глава „Съдебна власт“. За да се събираме пак днес,
хубаво е да има един анализ, доколко ефективно с тези поправки днес функционира съдебната власт. Искам да разширим
този дебат, да включим тук и правата на гражданите – как можем да ги засилим, как можем да засилим тяхното участие,
контрола върху управлението, върху обществените процеси“, каза още Румен Радев.
„За мен това е фундаментален въпрос. От него зависи дали България ще се развива като модерна демократична
европейска държава, дали ще гарантираме истинско върховенство на закона, истинско разделение на властите и истински
права на българските граждани за тяхното достойно бъдеще“, каза още президентът Радев.
√ Стоян Мавродиев: Помагаме за растежа на тези, които искат да успяват
Стоян Мавродиев, изпълнителен директор на ББР
Икономическата ситуация в страната е благоприятна за развиването на млади фирми и бизнеси. Това обаче важи само за
предприятията, които имат добър начален капитал, останалите трябва да търсят допълнително финансиране. За
съжаление, банките в България не отпускат кредити на малки фирми, които тепърва са стартирали и са без кредитна
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история. Тези заеми са прекалено рискови и търговските банки не могат да им дадат исканите средства без гарант.
Българската банка за развитие пък цели да подпомогне точно такива предприятия и създава свое дружество, което да бъде
гарант на младите бизнеси в гореописаната ситуация. Това дружество се нарича Национален гаранционен фонд и е
създадено през 2008 г. Оттогава до днес ББР и Стоян Мавродиев, в ролята си на изпълнителен директор от 2017 г., са
помогнали на стотици фирми да получат нужните им средства, за да започнат дейност на българския пазар. Ще Ви
разкажем за някои от тези компании и как се е развил бизнесът им благодарение на това финансиране.
Предприятието за зърнени храни в Пловдив
В България има много построени фабрики, които не се използват за нищо или не се използват с пълния си капацитет,
защото обновяването и осъвременяването им ще глътне много разходи и време. На една такава фабрика в Пловдив обаче
ѝ вдъхват нов живот. Това го прави фирмата „Агромил България“, която кандидатства по една от европейските програми
за цялостен ремонт и освежаване. За съжаление обаче, за да изградят фабрика за пшеница и ориз, която да отговаря на
всички съвременни изисквания за производство, им трябва и допълнително финансиране. ББР и Националният
гаранционен фонд застават зад гърба на компанията и гарантират част от заема им. Така днес фабриката не само че
функционира, ами и се разширява с машини за обработка на арпа. А регионът се гордее с голяма фабрика и нови работни
места.
Свежи зеленчуци за всички с помощта на Националния гаранционен фонд
Държавен фонд Земеделие съфинансира проект за обработка на свежи зеленчуци в размер на 4 млн.лв. Цялата инвестиция
обаче е двойно повече. Националният гаранционен фонд гарантира за проекта максималната сума, под която може да си
постави подписа - 3 млн. лв. Проектът е изключително интересен, обработват се зеленчуци по начин, по който остават
свежи, въпреки транспортирането им на километри разстояние. Не минават през консервиране или замразяване. Това
означава, че всички полезни и здравословни вещества вътре в тях се запазват на 100%. Сами се досещате, че днес фирмата,
собственост на Георги Милев, процъфтява. Това предприятие е пример за екологично насочен бизнес. Използва
фотоволтаични системи за електроенергия, има и пречиствателна станция. Такива трябва да са всички съвременни
предприятия. Всеки бизнес би трябвало да инвестира в екологични иновации. Компанията на Георги Милев дори е
изградила процес, при който от биологичните отпадъци от производството се добива метан.
От малък магазин за риба до цех за преработка
Всеки е започнал отнякъде да гради собствения си бизнес. Александър Спасов първоначално има съвсем малко
помещение в столицата, където предлага риба и рибни продукти, замразени и пресни. Отнема му повече от 10 години да
развие бизнеса си, но в крайна сметка кандидатства за "Развитие на сектор Рибарство". Нужен му е банков кредит от 1,6
млн. лв., като ББР гарантира 800 хил. лв. от тях. Какъв е резултатът от това финансиране? За малко повече от половин
година Александър Спасов изгражда цех с хладилно помещение и успява да наеме персонал. Така не само че развива
бизнес идеята си, ами отваря и работни места. Това на практика означава, че допринася за БВП на страната и намаляването
на безработицата. Към днешна дата фирмата изнася част от продукцията си за Белгия и Гърция. Целите, към които се
стреми, са да навлезе на още външни пазари и да затвърди позициите си на българския. Затвърждаването на родния пазар
възнамерява да направи с мрежа от фирмени магазини. ББР „Факторинг“ е специално създадено дружество от Стоян
Мавродиев и ББР за поощряване и насърчаване на предприятия, за да разширяват търговията си извън България. По този
начин се раздвижва българската икономика и се внасят средства в страната. Целта на дружеството е да предостави
финансиране на фирмите, които по-лесно да се внедрят на чуждите пазари.
Гарантиране на кредит за оборудване от ББР
Българската банка за развитие подкрепя и чужденци, които са решили да развиват бизнеса си в България. Такъв е и случаят
на Еро Фабрицио Фрески, който отглежда домати на 30,000 дка земя. Той кандидатства за проект, чрез който да получи
субсидии за оборудване. Само по този начин могат да се обработят толкова много декари земеделска площ. Банките обаче
не му предлагат изгодни условия, те могат да му отпуснат само 50% от исканата сума. С толкова малко пари той няма как
да осъвремени оборудването си. След като се намесва Националният гаранционен фонд, който му гарантира 80% от
исканата сума, банката му отпуска кредит без проблем и даже с по-ниска лихва. След получаване на финансирането той
обзавежда бизнеса си с оборудване, което му спестява огромни разходи и забързва процеса на събиране на реколтата.
Снабдява се с пръскачки, които са със специален софтуер и оперират самостоятелно, както и с машина за събиране на
доматите. Тази машина е със специална функционалност да подбира доматите по качество, което позволява лесно
разпределяне на стоката след това. Самото събиране е много бързо и машината може да събере до 40 тона за 60 мин. Това
означава по-бързо обръщение на вложените средства. Благодарение на модерното оборудване, иновационната техника,
полученото финансиране и не на последното място, гаранцията получена от ББР, Еро Фрески е един от най-големите
производители на домати.
√ Спам съобщенията – 55% от всички имейли през 2019
С повече от половината от световното население, използващо електронна поща, общият брой изпратени и получени
електронни съобщения на ден се очаква да достигне близо 295 милиарда през 2019 г. Според проучване на
PreciseSecurity.com, спам съобщенията представляват повече от половината от тази сума, което прави 55 процента от
глобалния трафик на електронна поща през тази година.
Китай генерира повече от 20 процента от глобалните спам електронни писма
Данните за 2019 г. показват, че Китай генерира 20,43 процента от всички спам имейли, което го прави най-големият
източник на спам в световен мащаб. През тази година 13.37 процента от общия обем на спам е създаден от IP базирани в
САЩ. С 5,6 процентен дял Русия се класира на трето място в този списък, следвана от Бразилия и Франция. Германия
генерира 2,95 процента от общия обем спам, докато страни като Индия, Турция, Сингапур и Виетнам притежават дял от
около 2%.
Спам съобщенията са намалели с 14 процента от 2012 г.
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Последните проучвания показват, че годишният световен процент на спам електронни съобщения е спаднал с 14 процента
през последните седем години. През 2012 г. делът му възлиза на 69 процента и продължава да пада през следващите три
години.
През 2015 г. годишната скорост на електронния спам спада до 53 процента на глобално ниво. Въпреки това през
следващите две години тя се увеличава умерено до 55 процента.
През 2018 г. общият брой изпратени и получени имейли на ден достигат повече от 281 милиарда. Въпреки това, общият
брой на спам имейлите остава същият. През последните три години годишният процент на спам-електронната поща спазва
55-процентовия дял на глобално ниво.
Германия е най-насочената държава от злонамерени спам електронни писма
Значителна част от спам съобщенията са злонамерени, целящи да повредят или отвлекат потребителската система. Някои
от най-обикновените видове злонамерен спам в световен мащаб включват шпионски софтуер, троянски коне и софтуер за
откупи.
Статистиката за първото тримесечие на 2019 г. показва, че Германия представлява 11,88 процента от всички измервани
антивирусни открития по електронната поща. С 6,24 процента целева норма Виетнам се класира на второ място в списъка.
Русия представлява третата най-насочена страна с 5,70 процентен дял от всички антивирусни задействания по
електронната поща.
√ Понижения на европейските борси на фона на възобновените страхове от Брекзит без сделка
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения във вторник на фона на твърдата позиция
на британския премиер Борис Джонсън за преходния период след Брекзита, която върна на преден план опасенията, че
Великобритания може да напусне ЕС без сделка, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,39 пункта, или 0,81%, до 414,36 пункта. Немският DAX се понижи с
131,95 пункта, или 0,97%, до 13 275,71 пункта. Френският CAC 40 изтри 33,83 пункта от стойността си, или 0,57%, достигайки
ниво от 5 958,83 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 11,04 пункта, или 0,15%, до 7 508,01
пункта, след като паундът поевтиня с около процент и падна под нивото от 1,32 долара за паунд. Стойността на британската
валута е с около 2% по-ниска от върховете от четвъртък и петък, когато тя достигна 1,35 долара за паунд след победата на
Джонсън в парламентарните избори в Обединеното кралство.
Днес стана ясно, че Джонсън смята да използва мнозинството си в Камарата на общините, за да забрани увеличаване на
преходния период след Брекзит отвъд 31 декември 2020 г.
„Изглежда, че прагматизма свърши дотук“, коментира нализаторът на JPMorgan Малкълм Бар. „След новината за
намерението на Джонсън ние трябваше да повишим вероятността за Брекзит без сделка до 25%, стойност, която считаме
за неудобно висока“, добави той.
Междувременно книжата на Univeler поевтиняха с 5,01%, след като производител на потребителски стоки предупреди, че
очаква продажбите за 2019 г. да бъдат по-ниски от прогнозираното.
Акциите на Airbus поскъпнаха с 0,37%, след като Boeing съобщи, че ще преустанови производството своите самолети 737
MAX от януари.
Нови рекорди на Уолстрийт
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса достигнаха нови рекордни върхове в понеделник, регистрирайки
четвърта поредна сесия на ръстове, след като в края на миналата седмица САЩ и Китай се договориха за т. нар първа фаза
от търговското споразумение, предаде си Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 100,51 пункта, или 0,36%, до 28 235,89 пункта. Широкообхватният Standard
& Poor’s 500 напредна с 26,94 пункта, или 0,86%, до 3 168,57 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq
отчете ръст от 79,35 пункта, или 0,91%, до 8 814,23 пункта.
Технологичния сектор на S&P 500 напредна с 0,9%, достигайки ново рекордно равнище, след като акциите на Micron
Technology и Western Digital поскъпнаха с 3,4% и 4,05%. Същевременно с това Dow бе подкрепен от поскъпването на
книжата на Goldman Sachs с 1,35%.
В петък Вашингтон и Пекин обявиха, че са се договорили по първата фаза от търговското им споразумение. Тя предвижда
понижаване на някои от американските мита върху вноса от Китай и отмяна на допълнителните мита, които трябваше да
влязат в сила на 15 декември. Пекин, от своя страна, се е съгласил на значителни покупки на американски селскостопански
стоки. Американският финансов министър Стивън Манучин заяви, че сделката ще бъде подписана през януари.
Икономическият съветник на Белия дом Лари Къдлоу заяви, че сделката ще удвои износа на САЩ към Китай.
Печалбите в понеделник обаче бяха ограничени от 4,29-процентовото поевтиняване на акциите на Boeing, след като стана
ясно, че компанията ще преустанови производството на моделите 737 MAX, които станаха печално известни след две
катастрофи в Етиопия и Индонезия, при които загинаха общо 346 души.
Ръст в Азия
Основните борсови индекси на водещите фондови пазари в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения във
вторник, следвайки ралито на Уолстрийт и по-добрите от очакваното икономически данни от Китай, пише Маркетоуч.
Промишленото производство в Китай е нараснало с 6,2% на годишна база през ноември, сочат данни на националното
статистическо бюро. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 5%. Ръст бе регистриран и при продажбите
на дребно, които са се увеличили с 8% на годишна база, при очаквано повишение от 7,6%.
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 38,03 пункта, или 1,27%, до 3 022,42 пункта, докато помалкият Shenzhen Composite отчете ръст от 22,37 пункта, или 1,33%, до 1 708,78 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng
напредна с 335,62 пункта, или 1,22%, до 27 843,71 пункта. Книжата на Tencent и CNOOC поскъпнаха съответно с 3,17% и
2,73%.
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Пазарите бяха повлияни и от постигнатото миналата седмица споразумение за първата фаза на търговската сделка между
САЩ и Китай.
„Важното в случая е, че няма нова ескалация на търговската война“, коментира Куинси Кросби, главен пазарен стратег в
Prudential Financial.
„В момента пазарите гледат с оптимизъм на възможността да 2020 г. да започне с забързване на глобалния икономически
растеж, макар и не моментално“, добавя той.
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 113,77 пункта, или 0,47%, до 24 066,12 пункта, като
акциите на Inpex, Softbank и Konami поскъпнаха съответно с 3,97%, 1,53% и 1,22%.
В Южна Корея бенчмаркът Kospi отчете ръст от 27,53 пункта, или 1,27%, до 2 195,68 пункта, следвайки поскъпването на
книжата на Samsung с 3,66%.
Австралийския ASX 200 бе единственият от водещите индекси в региона, който се оцвети в червено, записвайки спад от
2,40 пункта, или 0,04%, до 6 847,30 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете
ръст от 1,25 пункта, или 0,23%, до 547,10 пункта. BGBX40 се повиши с 0,20 пункта, или 0,18%, до 109,15 пункта. BGTR30
добави 0,81 пункта към стойността си, или 0,16%, достигайки ниво от 498,19 пункта. BGREIT се повиши с 0,13 пункта, или
0,10%, до 130,26 пункта.
√ Нови европравила за борба с прането на пари влизат в сила на 20 януари
От 20 януари влизат в сила нови правила за финансови разплащания на ниво Европейски съюз. Те предвиждат затягане на
контрола в сферата на финансовите измами и прането на пари. Това обяви в интервю за БНТ евродепутатът Емил Радев от
ЕНП, който е и докладчик по темата. За първи път на ниво Европейски съюз се затяга контролът върху криптовалутите и
тяхното превръщане в реални разплащателни средства.
„До този момент нямаше реални правила по какъв начин виртуалната валута се превръщаше в реална, което допускаше
пране на пари, а с това и финансиране дори на терористични организации“, обясни евродепутатът.
На европейско ниво са въведени промени и при финансовата обосновка в сферата на произведенията на изкуството.
Радев се похвали, че България е една от страните, която е изпълнила почти всички законодателни изисквания, свързани с
финансовите измами и прането на пари.
„В момента на ниво Европейски съюз се залавят едва 1% от случаите на пране на пари, което е прекалено малко. България
обаче е една от страните с висок процент на залавяне на подобни случаи, като у нас част от правилата, особено касаещи
конфискуването на незаконно придобито имущество, са по-сериозни отколкото в други страни-членки“, поясни Емил
Радев, отбелязвайки че у нас запорираното имущество в момента възлиза на близо 2 млрд. лева.
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