Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ АОБР ВЪЗРАЗЯВА СРЕЩУ „СПАСЯВАНЕТО“ НА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“
Следва пълният текст на писмото на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов във връзка с решението на НС
за ТЕЦ „Марица Изток 2“.
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ВИЦЕПРЕМИЕР
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Бизнес организациите възразяват категорично срещу „спасяването“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“ със заповед на министъра на
енергетиката или с решение на НС. Това са непазарни практики от периода преди 1989 г., против европейските политики
и ЗАБАВЯЩИ икономическия растеж на България. През 2019 г. министърът на енергетиката издаде Е-РД-16-417/18.06.2019
г., а през тази година идентична заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г. Тези заповеди увеличават недопустимо неефективността
на пазара защото:
1. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ще работи на непазарна цена. Това ще струва на фонд Сигурност на електроенергийната система
в годишен план над 150 млн. лева, което ще се плати от потребителите през фиксираната компонента от крайната цена на
електроенергия, наречена „Задължение към обществото“. Това ще повиши допълнително цената на електроенергията.
2. „ТЕЦ Марица Изток 2“ получавайки „пари наготово“ не се стреми да си оптимизира разходите. Работи на 50% и по-малко
от капацитета си без да оптимизира и без това раздутата численост на персонала. В края на 2019 г. централата има близо
2400 служители, при инсталирана мощност от 1620 МВ. За сравнение в „КонтурГлобал Марица изток 3“ работят малко над
400 служители, при инсталирана мощност от 908 МВ, а в „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ при мощност от 690 МВ има близо
380 заети. За тази неефективност на държавната ТЕЦ плащат всички потребители в България.
3. Не се изпълнява препоръката, направена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в ценовото решение С19, стр. 34 през юни 2019 г, а именно: „КЕВР счита, че поведението на дружеството следва да е ориентирано към търсене
на възможности на пазара за покриване на разходите си чрез реализация на произведената електрическа енергия на
балансиращ пазар, на пазара ден напред, на пазара в рамките на деня, в периодите, когато средните ценови нива са над
променливите разходи на дружеството 93,33 лв./Мвтч, за да се покрият или поне намалят загубите на дружеството от
отчитаните условно-постоянни разходи.“
4. „ТЕЦ Марица Изток 2“ намалява производството си и увеличава стабилно загубите си – към септември 2019 г. централата
отчита отрицателен финансов резултат от 173 млн.лв., с което допринася за високата цена на ел.енергията в България, като
страната ни се превърна във вносител на електроенергия, всички потребители трябва да покриват нарастващите загуби.
Крайният резултат: ще продължим да имаме най-високата цена на тока в Европа, достигаща разлика от 25 до 50% над
средната. За м. януари 2020 г. нямаше държава в ЕС с по-висока от нашата цена на електроенергията за индустрията.
Категорично бизнесът иска „ТЕЦ Марица Изток 2“ да работи максимално дълго. Но по следния начин:
1. България следва да въведе т.н. капацитетен механизъм и да въведе тръжна процедура за осигуряване на сигурността на
електроенергийната система. Това обеща публично енергийният министър Теменужка Петкова в края на 2019 г., но
опроверга с издаването на заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г..
2. Всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката следва да бъдат прекратени, а получаващите такива помощи
производители да участват в търг за капацитети. Тези, които предложат по-ниски цени за осигуряване на недостигащия
капацитет ще получат одобрена от ЕК държавна помощ при съответните ангажименти. Очакваме размера на тази помощ
да бъде значително по-малак от надплащания без одобрение на ЕК досега, към който режим се прикачи и „ТЕЦ Марица
Изток 2“ вместо да се откачат другите.
3. Задължително „ТЕЦ Марица Изток 2“ трябва да си оптимизира разходите. За да има шанс да спечели квота в търга за
капацитет.
4. „ТЕЦ Марица Изток 2“ да продава електроенергия, съгласно препоръката от ценовото решение С-19/юли 2019 г. на КЕВР.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
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Всичко казано по-горе пряко влошава конкурентоспособността на българския бизнес и устойчивостта на публичните
финанси. Икономическият растеж ще бъде „изяден“, спасявайки непазарно търговското дружество „ТЕЦ Марица Изток 2“.
Защото парите за инвестиции на икономиката, в т.ч. и на енергетиката ще бъдат изразходвани без да има полза от това.
Търпението ни се изчерпва и ще бъдем принудени да сезираме ЕК за тези практики, които са против интересите на
България.
Nova TV
√ Бизнесът: Търпението ни се изчерпва за ТЕЦ „Марица Изток 2“
Работодателските организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР),
изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов във връзка с решението на НС за ТЕЦ „Марица Изток 2“.
Бизнес организациите възразяват, тъй като според тях това са непазарни практики от периода преди 1989 г. против
европейските политики.
„ТЕЦ Марица Изток 2“ ще работи на непазарна цена. Това ще струва на фонд Сигурност на електроенергийната система в
годишен план над 150 млн. лева, което ще се плати от потребителите през фиксираната компонента от крайната цена на
електроенергия, наречена „Задължение към обществото“. Това ще повиши допълнително цената на електроенергията“м
предупреждават от Асоциацията.
В мотивите работодателските организации посочват още, че „ТЕЦ Марица Изток 2“, получавайки „пари наготово“ не се
стреми да си оптимизира разходите. Работи на 50% и по-малко от капацитета си без да оптимизира и без това раздутата
численост на персонала.
В края на 2019 г. централата има близо 2400 служители, при инсталирана мощност от 1620 МВ. За сравнение в
„КонтурГлобал Марица изток 3“ работят малко над 400 служители, при инсталирана мощност от 908 МВ, а в „Ей и Ес 3С
Марица изток 1“ при мощност от 690 МВ има близо 380 заети. За тази неефективност на държавната ТЕЦ плащат всички
потребители в България.
„Търпението ни се изчерпва и ще бъдем принудени да сезираме ЕК за тези практики, които са против интересите на
България“, се казва още в писмото до Борисов.
Ето и пълния текст:
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ВИЦЕПРЕМИЕР
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Бизнес организациите възразяват категорично срещу „спасяването“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“ със заповед на министъра на
енергетиката или с решение на НС. Това са непазарни практики от периода преди 1989 г., против европейските политики
и ЗАБАВЯЩИ икономическия растеж на България.
През 2019 г. министърът на енергетиката издаде Е-РД-16-417/18.06.2019 г., а през тази година идентична заповед Е-РД-1639/29.01.2020 г. Тези заповеди увеличават недопустимо неефективността на пазара защото:
1. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ще работи на непазарна цена. Това ще струва на фонд Сигурност на електроенергийната система
в годишен план над 150 млн. лева, което ще се плати от потребителите през фиксираната компонента от крайната цена на
електроенергия, наречена „Задължение към обществото“. Това ще повиши допълнително цената на електроенергията.
Web: www.aobe.bg КРИБ е ротационен председател на АОБР за 2020 г. Адрес: София 1463, ул. „Хан Аспарух“ 8 Тел.: +359 2
981 9169 факс: +359 2 988 6776 E-mail: office@ceibg.bg
2. „ТЕЦ Марица Изток 2“ получавайки „пари наготово“ не се стреми да си оптимизира разходите. Работи на 50% и по-малко
от капацитета си без да оптимизира и без това раздутата численост на персонала. В края на 2019 г. централата има близо
2400 служители, при инсталирана мощност от 1620 МВ. За сравнение в „КонтурГлобал Марица изток 3“ работят малко над
400 служители, при инсталирана мощност от 908 МВ, а в „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ при мощност от 690 МВ има близо
380 заети. За тази неефективност на държавната ТЕЦ плащат всички потребители в България.
3. Не се изпълнява препоръката, направена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в ценовото решение С19, стр. 34 през юни 2019 г, а именно:
„КЕВР счита, че поведението на дружеството следва да е ориентирано към търсене на възможности на пазара за покриване
на разходите си чрез реализация на произведената електрическа енергия на балансиращ пазар, на пазара ден напред, на
пазара в рамките на деня, в периодите, когато средните ценови нива са над променливите разходи на дружеството 93,33
лв./Мвтч, за да се покрият или поне намалят загубите на дружеството от отчитаните условно-постоянни разходи.“
4. „ТЕЦ Марица Изток 2“ намалява производството си и увеличава стабилно загубите си – към септември 2019 г. централата
отчита отрицателен финансов резултат от 173 млн.лв., с което допринася за високата цена на ел.енергията в България, като
страната ни се превърна във вносител на електроенергия, всички потребители трябва да покриват нарастващите загуби.
Крайният резултат: ще продължим да имаме най-високата цена на тока в Европа, достигаща разлика от 25 до 50% над
средната. За м. януари 2020 г. нямаше държава в ЕС с по-висока от нашата цена на електроенергията за индустрията.
Категорично бизнесът иска „ТЕЦ Марица Изток 2“ да работи максимално дълго. Но по следния начин:
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1. България следва да въведе т.н. капацитетен механизъм и да въведе тръжна процедура за осигуряване на сигурността на
електроенергийната система. Това обеща публично енергийният министър Теменужка Петкова в края на 2019 г., но
опроверга с издаването на заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г..
2. Всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката следва да бъдат прекратени, а получаващите такива помощи
производители да участват в търг за капацитети. Тези, които предложат по-ниски цени за осигуряване на недостигащия
капацитет ще получат одобрена от ЕК държавна помощ при съответните ангажименти. Очакваме размера на тази помощ
да бъде значително по-малак от надплащания без одобрение на ЕК досега, към който режим се прикачи и „ТЕЦ Марица
Изток 2“ вместо да се откачат другите.
3. Задължително „ТЕЦ Марица Изток 2“ трябва да си оптимизира разходите. За да има шанс да спечели квота в търга за
капацитет.
4. „ТЕЦ Марица Изток 2“ да продава електроенергия, съгласно препоръката от ценовото решение С-19/юли 2019 г. на КЕВР.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Всичко казано по-горе пряко влошава конкурентоспособността на българския бизнес и устойчивостта на публичните
финанси. Икономическият растеж ще бъде „изяден“, спасявайки непазарно търговското дружество „ТЕЦ Марица Изток 2“.
Защото парите за инвестиции на икономиката, в т.ч. и на енергетиката ще бъдат изразходвани без да има полза от това.
Търпението ни се изчерпва и ще бъдем принудени да сезираме ЕК за тези практики, които са против интересите на
България.
Novini.bg
√ АОБР в писмо до Борисов: Категорично възразяваме срещу „спасяването“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“
Работодателските организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР),
изпратиха днес писмо до министър-председателя Бойко Борисов във връзка с решението на НС за ТЕЦ „Марица Изток 2“.
В писмото АОБР категорично възразяват срещу „спасяването“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“ със заповед на министъра на
енергетиката или с решение на НС. Публикуваме текста на писмото без редакторска намеса:
"Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ВИЦЕПРЕМИЕР
Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Бизнес организациите възразяват категорично срещу „спасяването“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“ със заповед на министъра на
енергетиката или с решение на НС. Това са непазарни практики от периода преди 1989 г., против европейските политики
и ЗАБАВЯЩИ икономическия растеж на България. През 2019 г. министърът на енергетиката издаде Е-РД-16-417/18.06.2019
г., а през тази година идентична заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г. Тези заповеди увеличават недопустимо неефективността
на пазара защото:
1. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ще работи на непазарна цена. Това ще струва на фонд Сигурност на електроенергийната система
в годишен план над 150 млн. лева, което ще се плати от потребителите през фиксираната компонента от крайната цена на
електроенергия, наречена „Задължение към обществото“. Това ще повиши допълнително цената на електроенергията.
2. „ТЕЦ Марица Изток 2“ получавайки „пари наготово“ не се стреми да си оптимизира разходите. Работи на 50% и по-малко
от капацитета си без да оптимизира и без това раздутата численост на персонала. В края на 2019 г. централата има близо
2400 служители, при инсталирана мощност от 1620 МВ. За сравнение в „КонтурГлобал Марица изток 3“ работят малко над
400 служители, при инсталирана мощност от 908 МВ, а в „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ при мощност от 690 МВ има близо
380 заети. За тази неефективност на държавната ТЕЦ плащат всички потребители в България.
3. Не се изпълнява препоръката, направена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в ценовото решение С19, стр. 34 през юни 2019 г, а именно: „КЕВР счита, че поведението на дружеството следва да е ориентирано към търсене
на възможности на пазара за покриване на разходите си чрез реализация на произведената електрическа енергия на
балансиращ пазар, на пазара ден напред, на пазара в рамките на деня, в периодите, когато средните ценови нива са над
променливите разходи на дружеството 93,33 лв./Мвтч, за да се покрият или поне намалят загубите на дружеството от
отчитаните условно-постоянни разходи.“
4. „ТЕЦ Марица Изток 2“ намалява производството си и увеличава стабилно загубите си – към септември 2019 г. централата
отчита отрицателен финансов резултат от 173 млн.лв., с което допринася за високата цена на ел.енергията в България, като
страната ни се превърна във вносител на електроенергия, всички потребители трябва да покриват нарастващите загуби.
Крайният резултат: ще продължим да имаме най-високата цена на тока в Европа, достигаща разлика от 25 до 50% над
средната. За м. януари 2020 г. нямаше държава в ЕС с по-висока от нашата цена на електроенергията за индустрията.
Категорично бизнесът иска „ТЕЦ Марица Изток 2“ да работи максимално дълго. Но по следния начин:
1. България следва да въведе т.н. капацитетен механизъм и да въведе тръжна процедура за осигуряване на сигурността на
електроенергийната система. Това обеща публично енергийният министър Теменужка Петкова в края на 2019 г., но
опроверга с издаването на заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г..
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2. Всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката следва да бъдат прекратени, а получаващите такива помощи
производители да участват в търг за капацитети. Тези, които предложат по-ниски цени за осигуряване на недостигащия
капацитет ще получат одобрена от ЕК държавна помощ при съответните ангажименти. Очакваме размера на тази помощ
да бъде значително по-малак от надплащания без одобрение на ЕК досега, към който режим се прикачи и „ТЕЦ Марица
Изток 2“ вместо да се откачат другите.
3. Задължително „ТЕЦ Марица Изток 2“ трябва да си оптимизира разходите. За да има шанс да спечели квота в търга за
капацитет.
4. „ТЕЦ Марица Изток 2“ да продава електроенергия, съгласно препоръката от ценовото решение С-19/юли 2019 г. на КЕВР.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Всичко казано по-горе пряко влошава конкурентоспособността на българския бизнес и устойчивостта на публичните
финанси. Икономическият растеж ще бъде „изяден“, спасявайки непазарно търговското дружество „ТЕЦ Марица Изток 2“.
Защото парите за инвестиции на икономиката, в т.ч. и на енергетиката ще бъдат изразходвани без да има полза от това.
Търпението ни се изчерпва и ще бъдем принудени да сезираме ЕК за тези практики, които са против интересите на
България.
Мanager.bg
√ Бизнесът против плановете за спасяване на ТЕЦ "Марица изток 2"
Kатегорично възражение срещу решение на парламента за спасяване на ТЕЦ „Марица Изток 2“ огласи днес публично
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Бизнес обединението изпрати писмо до министърпредседателя Бойко Борисов, в което подробно обяснява мотивите за възражението.
Поводът за реакцията е решение на депутатите до края на февруари правителството да предприеме мерки за увеличаване
на капитала на "Български енергиен холдинг", за да се гарантира финансовото оздравяване на "ТЕЦ Марица - Изток 2" ЕАД
, както и да се гарантира работа на централата, независимо от становището на Европейската комисия
Ето какво гласи текстът на писмото:
"Бизнес организациите възразяват категорично срещу „спасяването“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“ със заповед на министъра
на енергетиката или с решение на НС. Това са непазарни практики от периода преди 1989 г., против европейските политики
и ЗАБАВЯЩИ икономическия растеж на България.
През 2019 г. министърът на енергетиката издаде Е-РД-16-417/18.06.2019 г., а през тази година идентична заповед Е-РД-1639/29.01.2020 г. Тези заповеди увеличават недопустимо неефективността на пазара защото:
„ТЕЦ Марица Изток 2“ ще работи на непазарна цена. Това ще струва на фонд Сигурност на електроенергийната система в
годишен план над 150 млн. лева, което ще се плати от потребителите през фиксираната компонента от крайната цена на
електроенергия, наречена „Задължение към обществото“. Това ще повиши допълнително цената на електроенергията.
„ТЕЦ Марица Изток 2“ получавайки „пари наготово“ не се стреми да си оптимизира разходите. Работи на 50% и по-малко
от капацитета си без да оптимизира и без това раздутата численост на персонала. В края на 2019 г. централата има близо
2400 служители, при инсталирана мощност от 1620 МВ. За сравнение в „КонтурГлобал Марица изток 3“ работят малко над
400 служители, при инсталирана мощност от 908 МВ, а в „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ при мощност от 690 МВ има близо
380 заети. За тази неефективност на държавната ТЕЦ плащат всички потребители в България.
Не се изпълнява препоръката, направена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в ценовото решение С-19,
стр. 34 през юни 2019 г, а именно:
„КЕВР счита, че поведението на дружеството следва да е ориентирано към търсене на възможности на пазара за покриване
на разходите си чрез реализация на произведената електрическа енергия на балансиращ пазар, на пазара ден напред, на
пазара в рамките на деня, в периодите, когато средните ценови нива са над променливите разходи на дружеството 93,33
лв./Мвтч, за да се покрият или поне намалят загубите на дружеството от отчитаните условно-постоянни разходи.“
„ТЕЦ Марица Изток 2“ намалява производството си и увеличава стабилно загубите си – към септември 2019 г. централата
отчита отрицателен финансов резултат от 173 млн.лв., с което допринася за високата цена на ел.енергията в България, като
страната ни се превърна във вносител на електроенергия, всички потребители трябва да покриват нарастващите загуби.
Крайният резултат: ще продължим да имаме най-високата цена на тока в Европа, достигаща разлика от 25 до 50% над
средната. За м. януари 2020 г. нямаше държава в ЕС с по-висока от нашата цена на електроенергията за индустрията.
Категорично бизнесът иска „ТЕЦ Марица Изток 2“ да работи максимално дълго. Но по следния начин:
- България следва да въведе т.н. капацитетен механизъм и да въведе тръжна процедура за осигуряване на сигурността на
електроенергийната система. Това обеща публично енергийният министър Теменужка Петкова в края на 2019 г., но
опроверга с издаването на заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г..
- Всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката следва да бъдат прекратени, а получаващите такива помощи
производители да участват в търг за капацитети. Тези, които предложат по-ниски цени за осигуряване на недостигащия
капацитет ще получат одобрена от ЕК държавна помощ при съответните ангажименти. Очакваме размера на тази помощ
да бъде значително по-малак от надплащания без одобрение на ЕК досега, към който режим се прикачи и „ТЕЦ Марица
Изток 2“ вместо да се откачат другите.
- Задължително „ТЕЦ Марица Изток 2“ трябва да си оптимизира разходите. За да има шанс да спечели квота в търга за
капацитет.
- „ТЕЦ Марица Изток 2“ да продава електроенергия, съгласно препоръката от ценовото решение С-19/юли 2019 г. на КЕВР.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Всичко казано по-горе пряко влошава конкурентоспособността на българския бизнес и устойчивостта на публичните
финанси. Икономическият растеж ще бъде „изяден“, спасявайки непазарно търговското дружество „ТЕЦ Марица Изток 2“.
Защото парите за инвестиции на икономиката, в т.ч. и на енергетиката ще бъдат изразходвани без да има полза от това.
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Търпението ни се изчерпва и ще бъдем принудени да сезираме ЕК за тези практики, които са против интересите на
България.", завършва позицията.
В. Монитор
√ Работодатели скочиха срещу субсидирането на фалиралата ТЕЦ „Марица Изток-2”
Според АИКБ подобна мярка ще увеличи цената на електроенергията
Бизнес организациите се обявяват срещу „спасяването” на ТЕЦ „Марица Изток-2”. Това се казва в писмо на Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ) до министър председателя Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев
и министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Според работодателите централата ще работи на непазарна цена. Това ще струва на фонд Сигурност на
електроенергийната система над 150 лв. млн. лв. на година, което ще увеличи цената на електроенергията, изчисляват от
АИКБ. Получавайки пари наготово централата не се стреми да оптимизира разходите си. От работодателската организация
посочват за пример числеността на персонала в държания ТЕЦ, който е 2400 души при инсталирана мощност 1620 мегавата.
В другите две големи топлоцентрали в района с почти същата инсталирана мощност са заети общо 780 души или над 3
пъти по-малко.
В писмото още, че от ТЕЦ „Марица Изток-2” не изпълняват решение на КЕВР, която счита, че централата следва да търси
ефективна реализация на електроенергията си на балансиращия пазар, в периодите, когато цените на тока са над 93,33 лв.
за мегаватчас.
Работодателите констатират още, че вместо това държавният тец си намалява производството и увеличава стабилно
загубите си, които към септември миналата година са били на ниво от 173 млн. лв. Според работодателите това са част от
причините водещи до най-високите цени на промишлената електроенергия в България, които са от 25% до 50% над
средните за ЕС, а през януари не е имало държава в Европа с по-висока цена на индустриалния ток от нашата.
В заключение на писмото от АИКБ предупреждават, че ще сезират Еврокомисията за прилагането на непазарните практики
прилагани от държавата по отношение на ТЕЦ „Марица Изток-2”.
Investor.bg
√ Бизнесът ще сезира ЕК заради "спасяването" на ТЕЦ "Марица-изток 2"
Поддържането на централата би забавило икономическия растеж и би довело до поскъпване на тока, смятат от
АОБР
Бизнес организациите в България възразяват категорично срещу „спасяването“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“ със заповед на
министъра на енергетиката или с решение на Народното събрание. Това се посочва в писмо на Асоциацията на
организациите на българските работодатели (АОБР) до министър-председателя Бойко Борисов във връзка с решението на
НС за ТЕЦ „Марица Изток 2“.
Преди седмица парламентът одобри единодушно мандат на правителството да капитализира задлъжнялата с над 1,5
млрд. лв. централа, без да съгласува тази държавна помощ с Брюксел. Това би могло да доведе до нова наказателна
процедура, а междувревенно дружеството да продължи да трупа загуби.
Това са непазарни практики от периода преди 1989 г., против европейските политики и забавящи икономическия растеж
на България, пише в писмото с копие до енергийния министър Теменужка Петкова и вицепремиера Томислав Дончев.
„Спасяването“ на ТЕЦ "Марица-изток 2" по този начин пряко влошава конкурентоспособността на българския бизнес и
устойчивостта на публичните финанси. Икономическият растеж ще бъде „изяден“, спасявайки непазарно търговското
дружество „ТЕЦ Марица Изток 2“. Защото парите за инвестиции на икономиката, в т.ч. и на енергетиката, ще бъдат
изразходвани без да има полза от това, посочват работодателите в България.
В аргументите си работодателите посочват, че при новите условия „ТЕЦ Марица Изток 2“ ще работи на непазарна цена.
Това ще струва на фонд Сигурност на електроенергийната система в годишен план над 150 млн. лева, което ще се плати
от потребителите през фиксираната компонента от крайната цена на електроенергия, наречена „Задължение към
обществото“, а това ще повиши допълнително цената на електроенергията.
„ТЕЦ Марица Изток 2,“ получавайки „пари наготово“ не се стреми да си оптимизира разходите. Работи на 50% и по-малко
от капацитета си без да оптимизира и без това раздутата численост на персонала.
Не се изпълнява препоръката, направена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а именно, че поведението
на дружеството следва да е ориентирано към търсене на възможности на пазара за покриване на разходите си чрез
реализация на произведената електрическа енергия на балансиращ пазар, на пазара ден напред, на пазара в рамките на
деня, в периодите, когато средните ценови нива са над променливите разходи на дружеството 93,33 лв./Мвтч, за да се
покрият или поне намалят загубите на дружеството от отчитаните условно-постоянни разходи.“
В доплнение се посочва, че „ТЕЦ Марица Изток 2“ намалява производството си и увеличава стабилно загубите си - към
септември 2019 г. централата отчита отрицателен финансов резултат от 173 млн.лв., с което допринася за високата цена
на ел.енергията в България, като страната ни се превърна във вносител на електроенергия, всички потребители трябва да
покриват нарастващите загуби.
Крайният резултат е, че ще продължим да имаме най-високата цена на тока в Европа, достигаща разлика от 25 до 50% над
средната. За януари 2020 г. нямаше държава в ЕС с по-висока от нашата цена на електроенергията за индустрията,
отбелязва се още в становището.
От АОБР заявяват, че категорично бизнесът иска „ТЕЦ Марица Изток 2“ да работи максимално дълго. Но по следния начин:
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България следва да въведе т.н. капацитетен механизъм и да въведе тръжна процедура за осигуряване на сигурността на
електроенергийната система. Това обеща публично енергийният министър Теменужка Петкова в края на 2019 г., но
опроверга с издаването на заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г..
Всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката следва да бъдат прекратени, а получаващите такива помощи
производители да участват в търг за капацитети. Тези, които предложат по-ниски цени за осигуряване на недостигащия
капацитет ще получат одобрена от ЕК държавна помощ при съответните ангажименти. Очакваме размера на тази помощ
да бъде значително по-малак от надплащания без одобрение на ЕК досега, към който режим се прикачи и „ТЕЦ Марица
Изток 2“ вместо да се откачат другите.
Задължително „ТЕЦ Марица Изток 2“ трябва да си оптимизира разходите. За да има шанс да спечели квота в търга за
капацитет.
„ТЕЦ Марица Изток 2“ да продава електроенергия, съгласно препоръката от ценовото решение С-19/юли 2019 г. на КЕВР.
БНТ
√ Работодатели са против план за спасяване на „ТЕЦ Марица Изток 2“
Работодателските организации, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), изпратиха
писмо до премиера Бойко Борисов във връзка с решението на парламента за ТЕЦ „Марица Изток 2“. Получатели на текста
са още вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Бизнес организациите възразяват категорично срещу „спасяването“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“ със заповед на министъра на
енергетиката или с решение на НС.
Това са непазарни практики от периода преди 1989 г., против европейските политики и забавящи икономическия растеж
на България, категорични са работодателските организации.
Като аргумент, че подобни заповеди са неефективни, те изтъкват, че „ТЕЦ Марица Изток 2“ ще работи на непазарна цена,
което ще струва на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в годишен план над 150 млн. лв. Сума, която ще се
плати от потребителите през фиксираната компонента от крайната цена на електроенергия.
Това ще повиши допълнително цената на електроенергията, категорични са от АОБР.
Economic.bg
√ Бизнесът заплаши да сезира ЕК заради държавната помощ за „ТЕЦ Марица Изток 2“
Според АОБР това би било поредната непазарна практика, противоречаща на европейските политики и забавяща
икономическия растеж на страната
Работодателските организации заплашиха, че ще сезират Европейската комисия заради неправомерната държавна
помощ, с която ще се спасява „ТЕЦ Марица Изток 2“. Търпението ни се изчерпва и ще бъдем принудени да сезираме ЕК за
тези практики, които са против интересите на България. Това обявиха в позиция работодателските организации,
обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).
Според тях тези практики са против интересите на България и работодателите категорично възразяват срещу „спасяването“
на държавния ТЕЦ със заповед на министъра на енергетиката или с решение на Народното събрание. Позицията на бизнеса
е изпратена до премиера Бойко Борисов по повод приетата преди дни мярка, с която парламентът задължи правителство
да „оздрави“ държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“. До 29 февруари тази година БЕХ трябва да увеличи капитала
на ТЕЦ-а чрез преобразуване на 600 млн. лв. дълг в капитал. В решението на парламента е записано, че топлоцентралата
трябва да бъде спасена с държавни пари независимо от становището на ЕК по този въпрос. Тоест, дори България да бъде
глобена за неправомерна помощ от държавата. А самата глоба пък ще бъде платена от всички данъкоплатци.
Според бизнеса това би било поредната непазарна практика, противоречаща на европейските политики и забавяща
икономическия растеж на страната. В писмото се добавя, че парите за инвестиции в енергетиката ще бъдат изразходвани,
без да има полза от това.
„ТЕЦ Марица Изток 2“ получавайки „пари наготово“ не се стреми да си оптимизира разходите. Работи на 50% и по-малко
от капацитета си, без да оптимизира и без това раздутата численост на персонала. В края на 2019 г. централата има близо
2400 служители, при инсталирана мощност от 1620 МВ, пишат организациите. Бизнесът сравнява държавното дружество с
„КонтурГлобал Марица изток 3“, където работят малко над 400 служители, при инсталирана мощност от 908 МВ, а в „Ей и
Ес 3С Марица изток 1“ при мощност от 690 МВ има близо 380 заети. „За тази неефективност на държавната ТЕЦ плащат
всички потребители в България“, се казва в позицията им.
Бизнесът добавя, че работата на „ТЕЦ Марица Изток 2“ на непазарна цена струва на фонд Сигурност на електроенергийната
система в годишен план над 150 млн. лв., което ще се плати от потребителите през фиксираната компонента от крайната
цена на електроенергия, наречена „Задължение към обществото“. Това ще повиши допълнително цената на
електроенергията.
В позицията им пише още, че не се изпълнява препоръката, направена от Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР), поведението на дружеството да е ориентирано към търсене на възможности на пазара за покриване на разходите
си чрез реализация на произведената електрическа енергия на балансиращ пазар, на пазара "ден напред", на пазара "в
рамките на деня", в периодите, когато средните ценови нива са над променливите разходи на дружеството 93.33 лв./Мвтч,
за да се покрият или поне намалят загубите на дружеството от отчитаните условно-постоянни разходи.
Вместо това „ТЕЦ Марица Изток 2“ намалява производството си и увеличава стабилно загубите си – към септември 2019 г.
централата отчита отрицателен финансов резултат от 173 млн. лв., с което допринася за високата цена на електрическата
енергията в България. Така страната ни се превърна във вносител на електроенергия, всички потребители трябва да
покриват нарастващите загуби.
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Според работодателите крайният резултат е, че ще продължим да имаме най-високата цена на тока в Европа, достигаща
разлика от 25 до 50% над средната.
Бизнесът категорично заявява в писмото си, че иска „ТЕЦ Марица Изток 2“ да работи максимално дълго, но по друг начин.
Според него България следва да въведе т.нар. „капацитетен механизъм“ и да въведе тръжна процедура за осигуряване на
сигурността на електроенергийната система. Това обеща публично енергийният министър Теменужка Петкова в края на
2019 г., но опроверга с издаването на заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г., пише в позицията АОБР.
„Всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката следва да бъдат прекратени, а получаващите такива помощи
производители да участват в търг за капацитети. Тези, които предложат по-ниски цени за осигуряване на недостигащия
капацитет ще получат одобрена от ЕК държавна помощ при съответните ангажименти. Очакваме размера на тази помощ
да бъде значително по-малак от надплащания без одобрение на ЕК досега, към който режим се прикачи и „ТЕЦ Марица
Изток 2“ вместо да се откачат другите“, добавят от бизнеса.
Бизнесът смята, че задължително „ТЕЦ Марица Изток 2“ трябва да си оптимизира разходите, за да има шанс да спечели
квота в търга за капацитет. „ТЕЦ Марица Изток 2“ да продава електроенергия, съгласно препоръката от ценовото решение
С-19/юли 2019 г. на КЕВР.
Bloomberg TV
√ Дошло е времето Япония да инвестира много по-сериозно в България
Никола Зикатанов, заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Бизнес старт,
06.02.2020
Дошло е времето Япония да инвестира много по-сериозно в България. Показателен е интересът на потенциалните
японските инвеститори към нас. Това каза Никола Зикатанов, заместник-председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България, в предаването Бизнес старт с водещ Живка Попатанасова.
Положителната оценка на Никола Зикатанов идва след провеждането на Българо-японски икономически форум под
егидата на президента Румен Радев и Японското посолство, в което участие са взели 15 от най-големите японски компании.
„Общият годишен оборот на компаниите, които бяха на форума е над 300 млрд. евро. За сравнение БВП на България е
малко над 50 млрд. евро“
„Политиците вече дадоха зелена светлина след двустранните посещения на държавни ръководители, а сега е време
бизнесът да действа“, обясни още Никола Зикатанов.
По думите на заместник-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България България и Япония имат
традиционни връзки, но ние почти не присъстваме на картата на японските инвестиции в ЕС. Търговските ни връзки се
равняват на 200 млн. евро годишно, което обхваща традиционни български продукти като розово масло и закваска за
кисело мляко, вино.
„Сред проблемите, с които се сблъскват японските инвеститори при желание да стъпят в Европа, са човешкият
ресурс и издаването на работни визи“
„Към момента знаем, че компанията Murata Engineering с годишен оборот от 18 млрд. евро, която произвежда компоненти
за електроника, иска да инвестира в България и да намери тук партньори, младежи, които да предложат идеи как техните
компоненти да влязат в продукти, които са на съвременно ниво“, каза още гостът. Той обясни, че ръководството на
компанията се е срещнало с декана на Техническия университет в София с цел организиране на състезание за предлагане
на идеи, които да бъдат откупени и да бъдат произведени.
Целият разговор гледайте във видеото.
Investor.bg
√ Как България може да стане по-привлекателна за японски инвестиции?
Murata Engineering търси партньори, които да предложат идеи как електронните им компоненти да влязат в
производство, посочи Никола Зикатанов от АИКБ
Дошло е времето Япония да инвестира много по-сериозно в България. Показателен е интересът на потенциалните
японските инвеститори към нас. Това каза в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Никола Зикатанов, заместник-председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Положителната оценка на Никола Зикатанов идва след провеждането на Българо-японски икономически форум под
егидата на президента Румен Радев и японското посолство, в което участие са взели 15 от най-големите японски компании.
„Общият годишен оборот на компаниите, които бяха на форума е над 300 млрд. евро. За сравнение БВП на България е
малко над 50 млрд. евро“
„Политиците вече дадоха зелена светлина след двустранните посещения на държавни ръководители, а сега е време
бизнесът да действа“, обясни още Никола Зикатанов.
По думите на заместник-председателя на АИКБ България и Япония имат традиционни връзки, но ние почти не присъстваме
на картата на японските инвестиции в ЕС. Търговските ни връзки се равняват на 200 млн. евро годишно, което
обхваща традиционни български продукти като розово масло и закваска за кисело мляко, вино.
„Сред проблемите, с които се сблъскват японските инвеститори при желание да стъпят в Европа, са човешкият ресурс и
издаването на работни визи“, коментира Никола Зикатанов.
Той съобщи, че компанията Murata Engineering с годишен оборот от 18 млрд. евро, която произвежда компоненти за
електроника, иска да инвестира в България.
“Иска да намери тук партньори, младежи, които да предложат идеи как техните компоненти да влязат в продукти, които
са на съвременно ниво“, каза заместник-председателят на АИКБ.
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По думите му ръководството на компанията вече се е срещнало с декана на Техническия университет в София, за да се
организира състезание, на което да се предложат идеи, които да бъдат откупени и внедрени в производство.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Дума
√ Фиксираният курс на лева отпада от закона
Цената на родната валута ще зависи от парламента
След влизането на България в чакалнята на еврозоната т. нар. механизъм ERM II, което се очаква да стане през април,
валутният курс на лева вече няма да е записан в закон, а ще се договаря с държавите от еврозоната, Дания и Европейската
централна банка. Промяна на курса на лева обаче няма да може да се прави без решение на парламента. За целта
депутатите трябва да променят гласуваното от тях миналата седмица решение. Това следва от гласуваните на второ четене
вчера промени във Валутния закон, с които се изменя ключовият член 29 от Закона за БНБ, който до влизането в ERM II ще
пази съотношението 1.95583 лева за едно евро.
Според приетия текст след влизането в ERM II официалният валутен курс на лева към еврото ще е равен на централния
курс между еврото и лева, договорен с останалите държави в механизма (страните от еврозоната плюс Дания) и ЕЦБ. За
вземането на решение за курса ще е нужно взаимно съгласие в ERM комитета, което означава, че съотношението евро/лев
няма да може да се изменя без положителните становища на българския министър на финансите и на управителя на БНБ.
За да е сигурно, че двамата няма да одобрят решение за курс, различен от сегашния, Народното събрание прие и решение,
в което пише, че "министърът на финансите и управителят на БНБ предлагат, поддържат и гласуват позиция за централен
курс 1.95583 лева за едно евро". В него се допълва още, че "България не участва в механизма ERM II при централен курс,
различен от 1.95583 лева за едно евро".
За разлика от закона, решението на парламента може да се смени за един ден, тъй като се приема с едно гласуване, но
трябва да бъде обнародвано в "Държавен вестник", за да влезе в сила. То все пак осигурява прозрачност на процеса, тъй
като заседанията на т. нар. ERM комитет, който решава въпросите за валутния курс, по правило са секретни, а решенията
му се обявяват през уикенда, за да не влияят на пазарите. Допълнителното решение на парламента, което бе прието
миналата седмица, дойде след скандала около тайното прокарване на промените. Той наложи допълнителни гаранции,
че изпълнителната власт и БНБ нямат да се поддадат на натиск за промяна на курса от други държави или ЕЦБ. Според
депутатите от ГЕРБ и ДПС, финансовия министър Владислав Горанов и управителя на БНБ Димитър Радев решението на
парламента е достатъчна гаранция, че курсът на лева няма да се променя до влизането в еврозоната. Единствено БСП
гласува против текста на Менда Стоянова и не подкрепи решението на парламента.
С промените във Валутния закон се прецизира разпоредбата, свързана с осъществяването на законосъобразен и ефективен
валутен контрол. В тази връзка се предвижда изрично да бъде закрепено в закона правомощието на митническите органи
да не допускат пренасянето на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече, или тяхната равностойност в друга
валута през границата на страната за трета страна при получена от митническите органи по служебен път информация за
наличието на публични задължения на лицето.
Investor.bg
√ До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 г.
От тази година данъчната администрация предлага две нови електронни услуги
До 28 февруари е срокът за подаване на справките за доходи, изплатени през 2019 г., припомнят от Национална агенция
за приходите (НАП).
От тази година данъчната администрация предлага две нови електронни услуги, достъпни с Персонален
идентификационен код /ПИК/ и Квалифициран електронен подпис /КЕП/. Те са предназначени за лицата, които подават
справки за изплатени през годината доходи /чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ/ - самоосигуряващи се лица и предприятия,
които са изплатили през 2019 г. доходи от трудови и/или извън трудови правоотношения.
Чрез новите услуги работодателите ще виждат на екран справките с подадените данни и ще имат възможност да ги
изтеглят под формата на таблица. Пред тях ще се визуализират:
- „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ
и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
- „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината
доходи по трудови правоотношения“.
От НАП напомнят, че работодателите, които са изплащали доходи по трудови и/или извън трудови правоотношения през
2019 г., са задължени до 28 февруари 2020 г. да подадат по електронен път справка за изплатените доходи на физически
лица през 2019 г. и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски /чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ/ и/или
справка за изплатените доходи по трудови правоотношения /чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ/.
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√ НСИ включва информацията за Преброяване 2021 в нов сайт
Ще има и допълнителни въпроси за репродуктивните нагласи и миграционното поведение на населението
През януари 2021 година започва преброяването на населението на България. От днес цялата информация за новото
преброяване може да бъде намерена на новия сайт www.census2021.bg, който от Националния статистически институт
представиха на пресконференция.
То ще бъде направено от представители на НСИ и общините и ще бъде качено електронно на сайт "Преброяване 2021 г.",
който ще бъде пуснат още днес, съобщиха от института.
Бяха представени дставиха сайта, логото и слоганът на преброяването „Включи се, защото си важен!“.
Председателят на НСИ Сергей Цветарски отбеляза, че преброяването ще се проведе на два етапа – преброяване по
интернет и преброяване с преброители като Пробното електронно преброяване ще се проведе между 20 и 26 март тази
година, като то ще е за хората от цялата страна. Около 200 преброители ще посетят домакинствата само в Разград,
Велинград и Студентски град в София от 27 март до 2 април. Представители на общините ще направят и предварително
райониране между 9 и 13 март.
На въпрос как вижда успешното преброяване, Сергей Цветарски каза: „Както сме казвали много пъти, преброяването е
една снимка на състоянието на страната. За нас успех би бил да направим снимка с максимално висока резолюция, така
че да обхванем всички детайли в портрета на населението, което ще преброим“.
Новото за преброяването през 2021 г. е т.нар. георефериране. Всяка сграда, обект на преброяването ще влезе в регистър с
географските си координати, които ще бъдат определени по време на предварителния обход и на самото преброяване.
След като бъде създадена, базата данни ще бъде предоставена за ползване от общините, които сами ще могат да
актуализират жилищния фонд на общината си.
На пресконференцията бяха представени и допълнителните изследвания за репродуктивните нагласи и миграционното
поведение на населението. Колко деца имаме, колко бихме искали, защо хората създават потомство? Откога живеете в
това населено място? Как оценявате условията в населеното място, в което живеете? Имате ли намерение да се преселите?
Това са част от въпросите, които бъдат задавани на гражданите през предстоящото преброяване на населението и
жилищния фонд през 2021 г.
В. Монитор
√ Борисов: Чакалнята на еврозоната ще гарантира стабилност на банките
Чакалнята на еврозоната ще гарантира стабилността на банковата ни система. Тази теза защити премиерът Бойко Борисов
в Брюксел, където се срещна с шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Шарл Мишел
преди следващата извънредна сбирка на съвета в средата февруари. С двамата Борисов обсъди бюджета на ЕС, т.нар.
зелена сделка, както и парите, които България трябва да получи през следващия програмен период.
„Не виждам в Европа държава с евро да е по-зле от България“, коментира премиерът и се зачуди на критиките у нас по
темата. Той намекна, че противниците на управляващите се страхуват, че вече няма така лесно да нарушават банковото
закодателство. „Банковият съюз означава дисциплина, контрол и гарантирани финанси“, убеден е премиерът. По думите
му така се „привързваме“ към Европа на 1-ва скорост. Борисов изтъкна, че единствената съпротива е в България, визирайки
упреците на опозицията срещу законовите поправки, с които се развързва процедурата за преговори за ERM II. “Най-лесно
е да се откажем“, каза той. Според него влизането в еврозоната е геостратегическо, колкото и сделката за новите
изтребители F-16 и модернизацията на армията. Премиерът даде да се разбере,че членството в еврозоната е по желание
и напомни, че НС е задължило властта да влезем в ERM II само с настоящия курс на лева спрямо еврото. „Ако не стане, ще
кажем, че това ще нанесе поражения на спестяванията и ще го приключим“, подчерта той.
Иначе Борисов коментира и т.нар. зелен пакт на ЕС, което било голям проблем за България, тъй като 60% от енергията у
нас идвала именно от въглищните централи. Според него през следващите 10 г. трябва да се работи активно, за да се
намерят механизми за замяна на въглищата или технология, която да не замърсява околната среда. Парите в бюджета на
ЕС за следващите 7 г, пък били с 60 млрд. евро по-малко.
Накрая премиерът заяви, че се радва на снега, тъй като това щяло да повиши нивото на язовирите. По време на срещата
си Шарл Мишел пък Борисов изтъкнал, че средствата от ЕС са моторът, който ни движим напред, като кохезионната
политика помагала и за намаляване на неравенствата между регионите.
Междувременно НС одобри без дебати поправката във валутния закон относно курса "лев-евро". Така от влизането на
България в ERM II, курсът на лева спрямо еврото няма да е фиксиран в закона. На практика обаче по този начин НС дава
зелена светлина за влизане на страната ни в ERM II. При внасянето си текстовете предизвикаха опасения, че ЕЦБ може да
поиска промяна на настоящия курс и че има заплаха за Валутния борд. За да свали напрежението, преди седмица НС прие
решение, с което задъжава кабинета да преговаря за еврозоната само и единствено с действащия фиксиран курс от 1,95583
лв. за 1 евро. Шефката на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова увери, че за българските граждани нищо няма да се
промени. Курсът щял да се запази и такъв ще бъде при влизането ни в механизма, както и при престоя ни в ERM II.
"Българският гражданин няма да усети по джоба си или по цените това, което ние гласувахме. Всичко останало бяха
спекулации с цел обикновените хора, които не са длъжни да имат икономическа култура, да бъдат насъскани и заблудени",
каза тя и припомни, че престоят ни в ERM II е минимум 2 г. Зам.-председателят на ПГ на ДПС Йордан Цонев пък също
изтъкна, че с тези поправки се отваря пътя на България към чакалнята на еврозоната, а от друга страна е гарантирана
стабилността на лева.
Премиерът: Решението за съдия Миталов си е на САЩ
„Държавният департамент на САЩ така е решил.“. Така коментира премиерът Бойко Борисов забраната за съдия Антон
Миталов да влиза в страната заради корупция.
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Той не бил изненадат от решението. "Когато са видели човек с повдигнати обвинения да е в Москва и да получава орден,
сигурно са си задали въпроси... Едното е работа на Щатите, имат го в техния закон, другото е решение на български съдия",
каза той и си спомни, че когато е бил главен секретар на МВР, главният прокурор и вътрешният министър също са били без
визи за САЩ. Борисов каза също така, че не е обсъждал в Брюксел писмото на главния прокурор Иван Гешев до ЕК за
нежеланието на Сърбия да екстрадира Цветан Василев. Той подчерта, че за разлика от други институции, с министрите не
се месят в работата на независимата съдебна власт. Самото писмо не било съгласувано с него. „България беше само
хвалена за борбата с организираната престъпност, за борбата с корупцията, и контрабандата“, заяви Борисов, по чиито
думи отношенията ни с ОАЕ, където бе задържан Васил Божков са прекрасни.
News.bg
√ Новата комисия по хазарта установи заплащаните различни такси
Новата комисия по хазарта потвърди направените от Държавната агенция по финансов контрол констатация за нарушение
при заплащането на държавната такса, изразяващо се в това, че различните организатори на хазартни игри заплащат
различни такси за поддържане на издадения лиценз за едни и същи видове хазартни игри (в частност - лотарийни игри).
Това се посочва в становище, публикувано на сайта на комисия, само няколко дни след като съставът на Комисия бе
сменен.
Разликата е: една част от организаторите заплащат такси в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за
всяка игра, а друга част заплащат такса в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони. На база
тези разлики от прокуратурата повдигнаха обвинение срещу хазартните дружества на Васил Божков не са платили над 500
млн. лева такси.
От Комисията по хазарта посочват още, че всички организатори трябва да приведат дейността си в съответствие с
разпоредбите на Закона за хазарта.
С оглед на това, всички организатори на хазартни игри, които попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 30, ал. 3 от ЗХ,
следва да приведат изготвените правила за организираните от тях хазартни игри в съответствие с изискванията на
посочената норма в зависимост от вида на организираната от тях игра, както и да съобразят това обстоятелство при
следващото подаване на декларация по чл. 30, ал. 6 от Закона за хазарта.
При неизпълнение на нормативните изисквания на Закона за хазарта при подаване на декларация, в която изчислената
държавна такса не е съобразена с изискванията на чл. 30, ал. 3 от ЗХ, на съответния организатор на хазартни игри ще бъде
наложено административно наказание по реда на чл. 104, ал. 3 от ЗХ, съгласно който: "На организатор на хазартна дейност,
който не посочи или посочи неверни данни или обстоятелства в декларацията по чл. 30, ал. 6 и 7, водещи до определяне
на таксата в по-малък размер, се налага имуществена санкция в размер на неначислената такса, но не по-малко от 5000
лв."
БНР
√ АПИ: Над 700 снегорина са обработвали републиканските пътища
Движението за лекотоварните автомобили е възстановено при прохода Петрохан, а при Ришкият за тежкотоварни - над 12
тона. Над 700 машини са работили тази нощ за обработване на републиканските пътища, коментира Даниел Иваничков от
АПИ.
Към момента са затворени само проходът Шипка, който е ограничен за движение - лекотоварно и тежкотоварно, Петрохан
е с възстановено движението за лекотоварни автомобили, както и Ришкият за тежкотоварните над 12 тона. Усложнена
остава само обстановката Разград и Търговище, първостепенните пътища са проходими.
АПИ работи и по второкласните и третокласните пътища и до края на деня ще са възстановени всички републикански
пътища.
√ Около 5% от европейците работят от вкъщи, а в България - едва 0,3%
През 2018 година 5,2% от заетите лица на възраст от 15 до 64 години в Европейския съюз обикновено са работили от вкъщи.
Този дял остава постоянен на около 5% през последното десетилетие, показва проучване на Евростат. През последният
десетгодишен период обаче делът на тези, които понякога работят от вкъщи, нараства от 5,8% през 2008 година до 8,3%
през 2018 година.
Според същото проучване на европейската официална статистика едва 0,3% от българите са работили от вкъщи през 2018а година, като по този показател България е на последно място в рамките на ЕС.
С 14,0% от заетите, които обикновено работят от своя дом през 2018-а година, Нидерландия оглавява списъка на
държавите членки на ЕС, следвана от Финландия (13,3%), Люксембург (11,0%) и Австрия (10,0%).
За разлика от тях много малко хора обикновено са работили от вкъщи в България (едва 0,3%) и Румъния (0,4%).
В ЕС обикновено самонаетите са работили от дома си (18,5%), за разлика от служителите (3,0%). Този модел се повтаря във
всяка стана членка. Най-високите проценти по този показател са регистрирани във Финландия, където повече от 40% от
самостоятелно заетите лица обикновено са работили от дома си (46,4%), следвани от Нидерландия (44,5%) и Австрия
(43,6%).
Проучването на Евростат отчита, че повече жени от мъже са работили от вкъщи
През 2018 година малко по-висок дял от жените обикновено са работили от своя дом (5,5%) спрямо мъжете (5,0%). Такъв
е случаят в повечето държави членки на ЕС, като най-големите разлики са наблюдавани във Франция (8,1% от жените в
сравнение с 5,2% от мъжете), Люксембург (12,5% спрямо 9.8% от мъжете) и Малта (7,4% спрямо 4,7%).
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За разлика от това в осем страни членки на ЕС ситуацията е била обратна, като повече мъже, отколкото жени обикновено
са работили от вкъщи. Тази разлика е била особено голяма в Нидерландия (15,5% от мъжете в сравнение с 12,3% от
жените), Дания (8,5% спрямо 7,0%) и Ирландия (7,2% спрямо 5,7%) тази разлика беше особено голяма.
По-възрастните хора работят по-често от вкъщи, отколкото по-младите
Делът на работещите от дома се увеличава с възрастта, показва проучването на Евростат. В ЕС едва 1,8% от лицата на
възраст между 15 и 24 години обикновено са работили от дома си през 2018 година в сравнение с 5,0% на възраст 25-49 и
6,4% на възраст 50-64 години. Най-високият дял на младежите, които обикновено са работили от вкъщи, е регистриран в
Люксембург (8,7%), следван от Естония (5,2%).
За останалите възрастови категории Нидерландия регистрира най-висок дял на тези, които обикновено работят от дома
(14,9% сред 25-49 годишните и 17,3% сред 50-64 годишните), последвана от Финландия (14,0% сред 25-49 годишните и
15,6% сред 50-64 годишните).
√ Лагард от ЕЦБ: Възможността за допълнително облекчаване на паричната политика е силно ограничена
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви, че десетилетието на борба с последната
финансова и икономическа криза е оставило на централните банкери по света малко възможности за повече парични
стимули, при това в момент, когато възникват нови опасения, като тези свързани с епидемията от коронавирус.
Говорейки в четвъртък пред депутати от Европейския парламент, Лагард отбеляза, че растежът в еврозоната остава
сдържан, но има сигнали за стабилизация. Тя обаче заяви, че макар вътрешната икономика на еврозоната да остава
"устойчива", съществуващите глобални заплахи биха могли да подкопаят неотдавнашната стабилизация на
икономическата активност, като в същото време несигурността остава висока.
Нейното предупреждение идва само часове, след като данни на немската статистика Destatis показаха изненадващо голям
спад в производствените поръчки в Германия, което сякаш показва, че рецесията в промишления сектор на най-голямата
европейска икономика далеч не е приключила.
"Фундаменталните икономически тенденции и наследството на последната финансова криза намали лихвените
проценти", заяви Лагард пред Европейския парламент. Според нея средата на ниски лихвени проценти и ниска инфлация
"значително ограничава възможността" на Европейската централна банка и на другите централни банки по света за понататъшно облекчаване на паричната и лихвена политика в случай на икономически спад.
Посланието на Лагард изглежда насочено и към отделните правителствата, сигнализирайки, че те трябва да се намесят с
фискална подкрепа. "Ние ясно посочихме, че там, където има фискални възможности, би било целесъобразно политиците
да използват реално това фискално пространство, за да подкрепят икономиката в еврозоната", каза тя, но отказа да назове
конкретни държави.
Кристин Лагард също така посочи, че структурните промени в световната икономика - като намаляващите растежни
тенденции, забавянето на производителността, нарастващата глобализация, застаряването на населението и наследството
от последната финансова криза - влияят върху ценовото развитие и означават, че е подходящият момент ЕЦБ да започне
своя стратегически преглед. Докато целево ниво за инфлация малко под 2% ще продължава да бъде основният фокус,
шефът на ЕЦБ посочи, че и изменението на климата, технологиите и финансите също влияе на цените.
Двучасовият разговор на Лагард с европейските депутати засегна и излизането на Великобритания от Европейския съюз събитие, което според нея би могло да даде тласъкът на ЕС да развие свой собствен съюз на капиталовите пазари. Брекзит
повдига въпросителни относно ролята на световния финансов център в лицето на Лондон при финансирането на
европейски компании.
"Ако това не е отключващ фактор да ангажира всички нас, аз не знам от какво друго имаме нужда. Съюзът на капиталовите
пазари трябва да се случи бързо", подчерта Лагард.
Ден по-рано новият шеф на ЕЦБ изрази загриженост, че епидемията от коронавирус в Китай увелича икономическата
несигурност.
Тази вирусна епидемия се превърна в най-непосредствен повод на загриженост и за някои други централни банкери. В
сряда Централната банка на Тайланд намали ключовия си лихвен процент до рекордно ниско ниво, а управителят на
Централната банка на Филипините намекна за предстоящ подобен ход. Монетарната власт на Сингапур пък заяви, че има
"достатъчна възможност" да отслаби местната валута, ако коронавирусът отслаби икономиката.
√ ЕК разследва управлението на данни във Фейсбук
Управлението на данните на Фейсбук (Facebook Inc.) е подложено на допълнително проучване от страна на Европейската
комисия като част от разследването за потенциално антитръстово поведение на водещата социална медия, съобщи в
четвъртък "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на източници запознати с въпроса.
ЕК проучва съответните документи, за да определи дали Фейсбук е извършил нарушения на антитръстовите правила, като
е получавал достъп до информация на своите потребители и е злоупотребявал с нея за потискане на конкурентите и за
ограничаване на конкуренцията, се твърди в информацията на "Уолстрийт джърнъл".
Според източниците на финансова агенция внимателно са проучвани връзките на платформата за социални медии към
вече затвореното приложение Onavo. За това приложение се твърдеше, че предоставя информация на Фейсбук за
конкурентите на социалната интернет медия.
Ако бъде доказана вина, компанията Фейсбук може да бъде глобена от Европейския съюз с 10% от нейните годишни
глобални приходи, което в конкретния случай ще възлезе на повече от 7 милиарда долара.
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БНТ
√ Гешев: Предстои отпадане на Механизма за сътрудничеството и проверка
Главният прокурор Иван Гешев изтъкна ролята на съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд и от
Специализирания наказателен съд за решението на Европейската комисия (ЕК) за предстоящото приключване на
Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Гешев акцентира върху
трудните условия и рисковете, които специализираните магистрати поемат при изпълнения на служебните си задължения.
„Единственото, което мога да кажа е – респект и уважение за тези две съдилища“, коментира главният прокурор в отговор
на журналистически въпроси по повод думите на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, че е
нужно възобновяване на дебата за бъдещето на специализираното правосъдие.
„Нямам обяснение и е много странно как председател на ВКС може да се разграничи от собствените си съдии и от съда.
Това е все едно аз да се разгранича от някоя окръжна прокуратура. Това освен, че е смешно е и тъжно. Не знам как това
кореспондира и с претендираните от някои среди, към които гравитира г-н Панов, ценности, като демокрация,
върховенство на закона, независимост на съда“, заяви още Иван Гешев на граничен пункт „Калотина“ където се проведе
специализирана операция по противодействия на корупцията под надзора на Специализираната прокуратура.
√ Приеха Бюджет 2020 на София
Общинският съвет в София прие бюджета на града за тази година. По предложение на кмета, той беше увеличен със 7 млн
лв. - за озеленяване, дигитализация и градски транспорт. Така общият му размер е 1 милиард 729 милиона и 300 хил. лв
Дебатите и споровете преди гласуването отнеха повече от 6 часа.
Йорданка Фандъкова посочи, че двата приоритета на общината и през 2020 г. са работата в кварталите и подобряването
на качеството на въздуха.
Съветниците от "Демократична България" и "БСП", както и независимият Борис Бонев не подкрепиха бюджета с мотив, че
не е амбициозен и няма достатъчно пари за районите.
Недоволни от средствата за район "Панчарево" се събраха сутринта пред общината.
Столичният кмет отговори, че в кварталите се правят инвестиции и твърдения в обратната посока са политически внушения.
√ Бюджетът по Националната програма по пчеларство за 2020 г. е 6,4 млн. лв.
Бюджетът по Националната програма по пчеларство за 2020 г. е в размер на 6,4 млн. лв. Това заяви заместник-министърът
на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов при официалното откриване на 18-тото Международно изложение
"Пчеларство - 2020", предаде пресцентърът на министерството.
Той допълни, че размерът на средствата, които ще получат пчеларите тази година, е с 35% повече в сравнение с миналата
година. Приемът по мерките ще стартира в края на месец февруари.
Заместник-министър Иванов подчерта, че Министерство на земеделието, храните и горите отдава голямо значение на
пчеларството.
"Не случайно само то има самостоятелна програма в сектор "Животновъдство", каза още той.
По думите му, има редица инициативи съвместно със сдруженията и съюзите на пчеларите в България.
"Създадохме Консултативен съвет по Пчеларство, който съвместно решава проблемите в сектора", уточни заместникминистърът на земеделието, храните и горите.
По отношение на отравянето на пчелните семейства доц. Иванов посочи, че този проблем е най-осезаем през пролетта,
когато започне селскостопанската дейност.
"По този повод въведохме стандартна оперативна процедура за вземане на проби. Също така създадохме и лаборатория,
като в момента се акредитират методите. Целта е в началото на земеделския сезон да можем да отговорим подобаващо
на бранша и нарушителите да бъдат изпратени на съд", подчерта той.
Заместник-министър Иванов съобщи още, че се инициират и обучения на пчеларите в страната във връзка с новостите в
сектора.
В изложението тази година участват над 135 фирми, както и представители на 20 държави. Форумът на пчеларите е
организиран от Областния пчеларски съюз в Плевен в партньорство с Министерството на земеделието и храните и
областната администрация в града. На него пчеларите от страната и Балканите могат да се снабдят с всичко необходимо
за производство на мед и пчелни продукти.
Изложението ще продължи до 9 февруари включително.
Маnager.bg
√ Има ли София ефективни транспортни политики?
Въпросът дали Столична община води адекватни и работещи транспортни политики стана повод за разгорещен дебат
между общинските съветници по време на днешното заседание на СОС за приемането на бюджета на столицата за тази
година.
Транспортната политика на общината е провал, заяви общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев. Той се позова
на данни на Центъра за градска мобилност от 2014 година, в които се посочва, че броят на пътниците, ползващи градски
транспорт в София намалява, въпреки големите инвестиции в подобрението на транспорта и инфраструктурата.
Кметът на столицата Йорданка Фандъкова отговори, че всякакви спекулативни числа, че броят на пътниците в градския
транспорт намалява, са извадени от контекста.
"Данните на Центъра за градска мобилност са официални и ако са спекулативни, нека кметът Фандъкова пита дружеството,
за което тя отговаря защо дава спекулативни данни за пред обществото. Става въпрос за данни по отношение броя на
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пътниците, по отношение разходите на центъра. Има официално преброяване на пътниците. Те показват, че въпреки
инвестициите в превозни средства на градския транспорт, въпреки че населението на София расте, броят на пътниците
намалява. Транспортната политика на Столична община е провал", обясни Бонев.
Той изтъкна като основна причина за това, че София няма транспортен модел на града - не се знае къде отиват пътниците,
какво търсят като дестинации. "Генералната схема с линиите не е променяна от десетилетия и тя не отговаря на
съвременните нужди на града", обясни Бонев.
"За мен е проблем, че през 21 век се случва преброяване на пътниците в превозните средства вътре в превозните средства,
при положение че това може да се случва електронно с датчици. Имаше предложения на Start up компании за безплатни
тестове за извършване на преброяването, които обаче не бяха реализирани", уточни той.
"Данните на ЦГМ се базират от 2014 година. Разчетите, които има в момента е, че няма намаляване на пътниците в
сравнение с 2014 година. В края на годината ще стартира новата тикет система, която ще дава аналитични данни в реално
време за всички пътуващи. На базата на тази информация ще имаме възможността за обективно анализиране на линиите
на града, което ще доведе до оптимизация на някои линии", обясни председателят на Комисията по транспорт и туризъм
към Столичния общински съвет от групата на ГЕРБ Зафир Зарков.
Според него точно преброяване ще има само с електронна тикет система, която ще има в края на тази година.
√ Оптимизмът се задържа на световните фондови пазари
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа достигнаха рекордни върхове в ранната търговия в четвъртък на
фона на новината, че Китай ще намали наполовина митата върху вноса на американски стоки на стойност 75 млрд. долара,
предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,05 пункта, или 0,25%, до 424,67 пункта, достигайки най-високото си
ниво в историята. Той е на път да запише четвърти пореден ден на ръст. Немският DAX отчете ръст от 77,35 пункта, или
0,57%, до 13 555,68 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 12,54 пункта, или 0,17%, до 7
495,02 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 35,43 пункта, или 0,59%, до 6 020,83 пункта.
От китайското министерство на финансите съобщиха, че 10-процентовите мита върху някои стоки ще бъдат намалени на
5%, а тези върху други продукти ще паднат от 5% на 2,5%. Мярката ще влезе в сила на 14 февруари от 13:01 ч. местно време.
От министерството добавиха, че с този ход целят да „насърчат стабилното и здравото развитие на Американо-китайските
икономически и търговски отношения“.
Двете най-големи икономики на планетата подписаха т. нар първа фаза от търговското си споразумение в средата на
януари, която сложи край на взаимното налагане на нови мита, допринесло за забавянето на световния икономически
растеж.
Пазарите бяха подкрепени и от надеждите, че икономическите щети от епидемията от коронавируса в Китай ще бъдат
ограничени от предприетите от Пекин финансови мерки.
„Като цяло настроението на пазарите изглежда позитивно. Пазарите, които бяха засегнати най-тежко в началото на
епидемията с коронавируса, вече се повишават“, коментира Симона Гамбарини, пазарен икономист в Capital Economics,
„Възстановяването започна преди новината за облекченията на митата, но тя най-вероятно е допринесла за ръста на
борсите“, добавя тя.
Общият европейски банков индекс SX7P бе сред най-силно представящите се подиндекси на STOXX600, записвайки ръст
от 1,65%.
Акциите на Nordea Bank ABP поскъпнаха с повече от 5,63%, след като най-голямата скандинавска банка отчете по-добри от
очакваното финансови резултати за четвъртото тримесечие.
Италианският бенчмарк FTMIB се повиши с 0,56%, достигайки най-високото си ниво от май 2018 г., след като Unicredit също
обяви по-добри от очакваното резултати за тримесечието. Най-голямата италианска банка отчете приходи от 4,9 млрд.
евро за четвъртото тримесечие, което е ръст от 3,4% в сравнение със същия период година по-рано. Книжата на Unicredit
поскъпнаха с 5,30%.
Акциите на Societe Generale поскъпнаха с 1,27%, след като третата най-голяма банка във Франция отчете приходи от 6,21
млрд. евро през четвъртото тримесечие, което е 8% ръст на годишна база.
Нов ръст на Уолстрийт
Основните американски борсови индекси записаха трета поредна сесия на ръст в сряда, като широкообхваният измерител
S&P се върна на нивото си отпреди избухването на епидемията от коронавирус в Китай, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 483,22 пункта, или 1,68%, до 29 290,85 пункта, след като акциите на
UnitedHealth и IBM поскъпнаха с 5,30% и 4,84%. Широкообхватният Standard & Poor's 500 отчете ръст от 37,1 пункта, или
1,13%, до 3 334,69 пункта, воден от силните резултати в енергийния, финансовия и здравния сектор.
„Все още има несигурност около коронавируса, но изглежда, че рискът не е толкова неясен, колкото беше миналата
седмица“, коментира Дейв Лаферти, главен пазарен стратег от Natixis Investment Managers.
До момента има повече от 25 хил. потвърдени случаи на заразени с коронавируса в Китай. Във вторник американският
президент Доналд Тръмп заяви в речта си "За състоянието на съюза", че САЩ работи в „тясно сътрудничество“ с китайското
правителство за овладяването на вируса.
„Смятаме, че борят на новите регистрирани случаи ще бъде ключов показател“, коментира Ниъл МакЛиод от UBS.
По-рано вчера Ройтерс съобщи, че според китайска телевизия екип от Джъдзянския университет е открил ефективен
медикамент срещу опасния вирус. Същевременно с това британски учени обявиха пред „Скай нюз“ че са постигнали
„значителен напредък“ в създаването на ваксина за заразата.
От Световната здравна организация обаче заявиха, че до момента все още няма ефективно средство за третирането на
вируса.

13

Най-големият губещ вчера беше Tesla, като акциите на компанията на Илон Мъск Поевтиняха с 17,18%, записвайки вторият
си най-лош ден в историята. Спадът дойде на фона на предупреждения на анализатори от Уолстрийт. Дори с вчерашното
понижение книжата на Tesla отчитат ръст от 80% от началото на годината.
Анализаторът от Barclays Брайън Джонсън, който предрича срив на акциите на Tesla с 65%, коментира, че скокът в цената
на книжата на компанията му напомня за състоянието на NASDAQ през 1999 г. и „Дот-ком балона“. Той добави още, че
акциите на Tesla са „фундаментално надценени“.
Печалби в Азия
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския записаха солиден ръст в четвъртък на фона на растящия
оптимизъм около способността на Китай да се справи с епидемията от коронавирус, предаде Маркетоуч.
За позитивното настроение на пазари допринесе и новината, че Китай ще намали наполовина митата за вноса на
американски стоки на обща стойност 75 млрд. долара
На този фон континенталният бенчмарк Shanghai Composite се повиши с 48,42 пункта, или 1,72%, до 2 866,51 пункта, докато
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 48,6 пункта, или 2,89%, до 1 727,24 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng
отчете ръст от 706,96 пункта, или 2,64%, до 27 493,70 пункта. Книжата на петролните гиганти CNOOC и Petro China
поскъпнаха с 5% и 3,52%, а тези на China Mobile и Galaxy Entertainment скочиха с 5,42% и 3,97%.
„Пазарите не само се стабилизират, те започват да вървят нагоре!!!“, пише в бележка до инвеститори Ситвън Инес от
AxiCorp. „Да се говори, че апетът към риска започва леко полеко да се връща на пазарите е може би най-голямото
омаловажаване на ситуацията за тази седмица“, добавя той.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 554,03 пункта, или 2,38%, до 23 873,59 пункта, като
книжата на Softbank, Fast Retailing и Sony поскъпнаха съответно с 3,28%, 3,30% и 2,43%.
Южнокорейският измерител Kospi напредна с 62,31 пункта, или 2,88%, до 2 227,94 пункта, следвайки силното представяне
на технологичния сектор, където акциите на Samsung Electronics, LG Electronics и SK Hynix поскъпнаха съответно с 2,69%,
2,45% и 2,87%.
В Австралия ASX 200 записа ръст от 73,1 пункта, или 1,05%, до 7 049,20 пункта, като книжата на BHP и Westpac banking
поскъпнаха с 1,30% и 1,74%.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете
ръст от 0,41 пункта, или 0,07%, до 570,77 пункта. BGBX40 се повиши с 0,44 пункта, или 0,39%, до 112,68 пункта. BGTR30
напредна с 2,77 пункта, или 0,54%, до 520,23 пункта. BGREIT се понижи с 0,04 пункта, или 0,03%, до 134,36 пункта.
√ Освободен от драмата с импийчмънта, Тръмп ще продължи кампанията за преизбирането си
Президентът Доналд Тръмп е уверен и готов да продължи с кампанията за преизбирането си, след като започнатият от
демократите процес по импийчмънт, който Тръмп определи като нелегитимен, приключи снощи в контролирания от
републиканците Сенат.
Тръмп планира да говори днес по този въпрос в Белия дом. Източник, близък до президента, описа обръщението на
президента като "реч по случай оправдаването", която комбинира великодушие с тон в стил "нали ви казах".
След това, казват съветници, Тръмп ще продължи да преследва енергично своите политически и управленски цели,
потапяйки се изцяло в кампанията за преизбирането си и в опити да изпълни обещанията, които е дал на привържениците
си и на електората.
"Президентът е радостен, че може да остави в миналото този най-скорошен епизод на срамно поведение на демократите
и няма търпение да продължи работата си в полза на американския народ през тази година и след това", заяви Белият дом
в изявление след оневиняването на Тръмп.
Тръмп бе оневинен, след като почти всички сенатори гласуваха по партийни пристрастия по двете обвинения за
импийчмънт, одобрени от контролираната от демократите Камара на представителите. Долната камара на Конгреса го
обвини в злоупотреба с власт за упражнения от него натиск върху Украйна да разследва Джо Байдън, претендент за
кандидат-президентската номинация на демократите и потенциален съперник на Тръмп на изборите на 3 ноември, и във
възпрепятстване на опита на Конгреса да разследва случая.
Тръмп обаче не излиза невредим от процеса.
Както изтъкна председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси, импийчмънтът ще бъде част от неговото
наследство, а гласът на сенатора републиканец Мит Ромни срещу Тръмп по обвинението за злоупотреба с власт лиши
президента от възможността да отхвърля процеса като изцяло политическо начинание.
Представители на Републиканската партия обаче заявиха, че по време на процеса по импийчмънт за кампанията на Тръмп
са събрани рекордно много средства - само през последните три месеца на миналата година за кампанията са дадени 155
милиона долара, събрани от привържениците на Тръмп, които са както ентусиазирани, така и ядосани.
"Пълно оневиняване"
Въпреки че ожесточената битка за импийчмънт със сигурност ще бъде фактор, който избирателите ще вземат предвид,
когато решат дали да преизберат Тръмп през ноември, хора от кампанията му твърдят, че президентът е победил.
"Оправдаването означава пълно оневиняване. Решението на демократите да започнат процеса по импийчмънт ще бъде
запомнено като най-погрешното решение в американската история", каза Тим Мъртоу, ръководител на връзките с
обществеността на кампанията на Тръмп.
В израз на увереност, минути след като сенаторите го оневиниха, Тръмп публикува в Туитър видеоклип, на който е
показано, че той ще се кандидатира на още много избори далеч напред в бъдещето - намек, че иска да е президент през
следващите десетилетия.
Американските президенти по конституция имат право само на два мандата. Срещу Тръмп по време на процеса по
импийчмънт в Сената бяха отправени обвинения, че действа като автократ и монарх.
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Тръмп публикува няколко часа по-късно друг видеозапис, на който Ромни е определен като "тайния коз на демократите"
и на който се обяснява, че сенаторът се е опитал "да проникне" в правителството, когато Тръмп е обмислял дали да го
назначи за държавен секретар.
По време на продължилия седмици процес Тръмп се чувстваше ту обнадежден, ту огорчен. Съветници заявиха, че той се
е оплаквал, че търговското му споразумение с Мексико и Канада не е получило медийното отразяване, което заслужава,
тъй като фокусът е бил върху процеса по импийчмънт.
След като преодоля заплахата да бъде отстранен от длъжност, Тръмп се очаква да изтъква силното състояние на
икономиката и да критикува демократите за усилията им да го свалят от власт, предвид очакванията на неговите
поддръжници демократите да продължат да го разследват.
"Мисля, че президентът Тръмп и всички негови съюзници си дават ясна сметка, че демократите ще продължат с нападките
през цялото време до изборите през ноември", заяви Джейсън Милър, съветник от кампанията през 2016 г.
Тръмп планира да участва в митинг в Ню Хемпшър следващата седмица, като през идните месеци се очаква подобни
прояви да се организират по-често.
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