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ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 ДЕКЕМВРИ 2018 г. 

„Зелените“ в ЕП изчислиха 
корупцията в България на 11 млрд. евро

СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ

Корупцията струва на България 
11 млрд. евро годишно, което е 
14% от нейния брутен вътрешен 
продукт (БВП), твърди доклад на 
Групата на Зелените в Европар-
ламента, разпространен в неделя 
по повод Международния ден за 
борба с корупцията. От всички 
държави в ЕС само Румъния е 
по-зле - подкупите „изяждат“ 15% 
от БВП. В България корупция-
та причинява 1,8 пъти по-голяма 

загуба, отколкото бюджетът хар-
чи за социални нужди (6,1 млрд. 
евро). Тя е 360 пъти по-висока от 
парите в националната програма 
за заетост (около 31 млн. евро). 
Целият бюджет за здравеопазва-
не е три пъти по-малък от коруп-
цията. Бюджетът на полицията 
(518 млн. евро) е 20 пъти по-ма-
лък от цената на корупцията, а 
образованието (1,8 млрд. евро) е 
шест пъти по-евтино.

Още - на 3-а стр.
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На 9-а стр.

БСП не изключва съюз 
с ДПС и няма против 
Пеевски и порциите

Задава се и сериоз-
но увеличение на 
разходите за бита 

- водата ще поскъпне 
от 1 януари, като най-
сериозен ще е ударът за 
домакинствата в Ямбол, 
където цената ще дос-
тигне близо 3 лева (2.911 

лв. с ДДС). За София 
планираното повише-
ние е около 9.3% до 2.58 
лв. с ДДС. Новите це-
ни, предложени от ВиК 
дружествата, още не са 
утвърдени. Комисията 
по енергийно и водно 
регулиране трябва да се 

произнесе по тях окон-
чателно след Коледа. 
КЕВР трябва да си ка-
же думата и за другото 
предложение за тарифна 
корекция - на „Булгар-
газ“, което също ще по-
влече верижно поскъп-
ване на стоки и услуги. 
Държавният монополист 
иска поскъпване на при-
родния газ с 3.5%. От 
КЕВР уверяват, че това 
нямало да се отрази на 
парното и топлата вода. 
Освен това токът за би-
та също щял да запази 
цената си. Но ключовата 
дума тук е „засега“. 
Междувременно бизне-

сът в България буквално 
е в шок от непоноси-
мите цени на електрое-
нергията. В рамките на 
броени седмици токът 
на „свободния“ пазар 
(доминиран от три голе-
ми държавни предпри-
ятия) поскъпна с около 
350%. Расте лавино-
образно броят на про-
изводствените предпри-
ятия от различни бран-
шове, които твърдят, 
че при тези стойности 
на еленергията стоката 
им става непродаваема. 
Особено притеснени са 
пекарите. „10% от стой-
ността на всяка закуска 

и от стойността на всеки 
произведен хляб е елек-
трическата енергия. В 
момента работим на ръ-
ба. Поскъпнаха всички 
продукти. Няма как да 
сложим по-малко мате-
риал, да печем по-крат-
ко или да харчим по-
малко електроенергия“, 
обясни хлебопроизводи-
телят Димитър Бешиков 
пред Нова тв. 
И месопреработватели-

те са в паника от растя-
щите разходи. Между 13 
и 15% от цената на все-
ки колбас на щанда идва 
именно от тока. „Уве-
личение при колбасите 

би имало с около 5% 
от крайната цена. Ако 
кажем, че един колбас 
струва 10 лв., то увели-
чението ще бъде с около 
50-60 стотинки“, допъл-
ни Атанас Урджанов от 
Асоциацията на месо-
преработвателите.
Поскъпването на вода-

та е очаквано и е зало-
жено в бизнес плановете 
на дружествата, но сега 
ще съвпадне с остана-
лото поскъпване. Уве-
личението на цената на 
водата е основно заради 
новата услуга „пречист-
ване“.
(Продължава на 6-а стр.)

РУМЯНА ГОЧЕВА

Новата 2019 г. ще започне с ново щафетно пос-
къпване на стоки и услуги. Цените вече от месеци 
са под огромен натиск заради безумно високите 
стойности на тока, който фирмите купуват от 
уж свободния пазар. По тази причина за поскъп-
ване се готвят все повече производителите на 
основни хранителни стоки - от хляб и кисело 
мляко до колбаси и сладкиши. 

Нова година ще започне 
с ценови скок
Токът за бизнеса вече се увеличи с 350%, предстоят поскъпвания на водата и природния газ

Председателката на Но-
беловия комитет Берит 
Рейс-Андерсен представи 
тазгодишните лауреати 
на наградата за мир - На-
дя Мурад и д-р Денис Мук-
веге, в Осло. Иракчанката 
и конгоанецът бяха от-
личени заради усилията 
им да се сложи край на из-
ползването на сексуално-
то насилие като оръжие 
във война.

СНИМКА: EPA/BGNES

Евро 1.95583

USD 1.71189 (-0.00811)
CHF 1.73159 (0.00069)
Злато 2135.61 (-0.14)
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