Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БТВ
√ 300 хиляди българи остават със замразени доходи за 3 години
Според синдикатите това ще доведе до масово напускане на страната
300 хиляди българи остават със замразени доходи за 3 години. Управляващите планират да вдигнат минималната заплата
през 2017 и след това до 2019 година минималният доход да не се пипа.
Според синдикатите това ще доведе до масово напускане на страната. Бизнесът настоява минималната заплата да е по
браншове.
Плановете на финансовото министерство са минималната заплата догодина да стане 460 лева (от 420 лв.) и да остане
такава 3 години.
Синдикатите настояват за поне 10% увеличение всяка година, за да може това да избутва и средните заплати. Предлагат
още въвеждане на коридор между линията на бедност и средната заплата -в момента между 400 и 540 лева, и с бизнеса
да се договаря минимумът.
Работодателите обаче са против. Те искат или отпадане на минималната заплата или да е по сектори.
Юлия Добрева работи като цветар от 20 години. Замразяването на доходи за нея не е вариант:
"Нищо не е както трябва, не може билетчето да вдигнат с 60%, а заплатите да стоят 4 години на едно място", коментира
жената.
Според синдикатите задържането на доходите ще има изтласкващ ефект:
"Изтласкващ ефект навън, не на доходите, а на хората, взимащи минимална работна заплата, към други дестинации. За
подобни пари дори хората не се хващат на работа", коментира Пламен Димитров от КНСБ.
Бизнесът отчита, че при административно определяне на минималната заплата, тя се оказва близка до средната в
търговията например и в същото време 5 пъти по-ниска от средните доходи в Ай Ти сектора.
"Трябва да се договаря по предприятия. Не може да има една и съща минимална заплата - тя не изпълнява
предназначението си. Това се видя най-ясно в БАН - хигиениста взима повече от младия учен - той е на минимална
заплата", заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
За да няма работодатели на тъмно, бизнесът настоява и минималните осигурителни прагове да отпаднат.
Работодателските организации ще откажат да преговарят за нови прагове за осигуряване.
От финансовото министерство засега мълчат.
Предложението на КНСБ е минимумът за висшистите да е 700 лева. Бизнесът, е против и пита - еднакво ли образоват
всички университети, за да гарантира минимален доход. Арбитър ще се окаже финансовият министър, който засега отказва
да коментира идеите и на синдикати и на бизнеса.
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300 хиляди българи остават със замразени доходи за 3 години. Управляващите планират да вдигнат минималната заплата
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Според синдикатите това ще доведе до масово напускане на страната. Бизнесът настоява минималната заплата да е по
браншове.
Плановете на финансовото министерство са минималната заплата догодина да стане 460 лева (от 420 лв.) и да остане
такава 3 години, предава Бтв.
Синдикатите настояват за поне 10% увеличение всяка година, за да може това да избутва и средните заплати. Предлагат
още въвеждане на коридор между линията на бедност и средната заплата -в момента между 400 и 540 лева, и с бизнеса
да се договаря минимумът.
Работодателите обаче са против. Те искат или отпадане на минималната заплата или да е по сектори.
Юлия Добрева работи като цветар от 20 години. Замразяването на доходи за нея не е вариант:
"Нищо не е както трябва, не може билетчето да вдигнат с 60%, а заплатите да стоят 4 години на едно място", коментира
жената.
Според синдикатите задържането на доходите ще има изтласкващ ефект:
"Изтласкващ ефект навън, не на доходите, а на хората, взимащи минимална работна заплата, към други дестинации. За
подобни пари дори хората не се хващат на работа", коментира Пламен Димитров от КНСБ.
1

Бизнесът отчита, че при административно определяне на минималната заплата, тя се оказва близка до средната в
търговията например и в същото време 5 пъти по-ниска от средните доходи в Ай Ти сектора.
"Трябва да се договаря по предприятия. Не може да има една и съща минимална заплата - тя не изпълнява
предназначението си. Това се видя най-ясно в БАН - хигиениста взима повече от младия учен - той е на минимална
заплата", заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
За да няма работодатели на тъмно, бизнесът настоява и минималните осигурителни прагове да отпаднат.
Работодателските организации ще откажат да преговарят за нови прагове за осигуряване.
От финансовото министерство засега мълчат.
Предложението на КНСБ е минимумът за висшистите да е 700 лева. Бизнесът, е против и пита - еднакво ли образоват
всички университети, за да гарантира минимален доход. Арбитър ще се окаже финансовият министър, който засега отказва
да коментира идеите и на синдикати и на бизнеса.
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24 Часа
√ България в съюз с Гърция срещу ЕС на 2 скорости, искаме в Шенген (обзор)
България и Гърция ще си сътрудничат за постигането на по-единен Европейски съюз, а не ЕС на две скорости. Това обявиха
премиерите на двете страни Бойко Борисов и Алексис Ципрас след съвместно заседание на правителствата на двете
държави, което се проведе в София.
"В областта на миграцията има все още доста нерешени въпроси, които трябва да решим, ако говорим в един глас, мисля,
че ще ни чуят по-добре. Не e честно България да не е член на Шенген, защото и двете държави са външна граница на ЕС.
Имаме подкрепата на Гърция и се надявам в много скоро време това да бъде решено", заяви Борисов след разговорите си
с Ципрас.
"Ние можем да сме образец за сътрудничеството между две страни в ЕС и НАТО. Сега нашето сътрудничество е поналожително, откогато и да било. Трябва да постигнем по-социална и по-демократична Европа", заяви и Ципрас.
България ще настоява да бъде приета в Шенген още в края на тази година, като за това ще получи подкрепата от гръцкото
правителство.
"Ние държим да имаме единен ЕС, а не ЕС на две скорости", заяви Борисов от името на двамата министър-председатели.
България е напълно готова и да кандидатства в чакалнята на еврозоната за приемане на еврото като валута, стана ясно
още от изказването на българския премиер.
"Ние сме двата стълба на стабилност в региона, още повече като погледнем какво се случва, включително и последните
събития в Турция", заяви пък Ципрас.
България и Гърция ще възродят проекта "Бургас-Александруполис", но не като петролопровод, а като транспортна връзка
със скоростна железница, обяви още премиерът на Гърция.
Скоростната железница между двете пристанища на Черно и на Средиземно море може да заработи до 2 години.
"Трябва да откроим Александруполис и Бургас и да ги свържем с бърза железница. Така ще свържем двете морета", заяви
Ципрас. От българска страна железницата е готова почти изцяло между Бургас и Свиленград. Остава малък участък Бургас
- Карнобат. Гърция пък има нужда да електрифицира своя участък. Според българския министър на транспорта Ивайло
Московски проектът заедно с изграждането на интермодални терминали на двете пристанища може да бъде финансиран
по плана "Юнкер".
Създаването на терминал за втечнен газ в Александруполис и ускореното изграждане на газовата връзка също са били
договорени на срещата.
"Съвсем скоро двамата енергийни министри ще обявят процедурите за обществени поръчки и да започва изграждането",
каза Борисов. Според българския премиер както Гърция ще може да ползва газ от българския хъб "Балкан", така и страната
ни ще има възможност да черпи от терминала за втечнен газ в Александруполис.
"Така си гарантираме, че нито една от двете държави не може да бъде заобиколена при новите газови коридори, откъдето
и да минат", обясни Борисов.
Вицепремиерът Томислав Дончев е потвърдил пред гръцкия министър на околната среда и енергетиката Панос Скурлетис,
че България иска да участва като съдружник в проекта за терминал на втечнен газ. Терминалът и газовата връзка са
свързани, обяснил още Дончев.
Следващата седмица започва подаването на оферти за резервиране на обеми по газопровода, съобщи българският
министър на енергетиката Теменужка Петкова.
Ципрас покани Борисов на следваща премиерска среща в Александруполис, за да проследят движението по общите
проекти. България и Гърция трябва да са по-гъвкави при осъществяването на енергийните си проекти и да следят нито една
от страните да не остава извън тях, подчертаха двамата премиери.
България е поела ангажимент в началото на есента всички язовири да бъдат пълни на не повече от 80%, съобщи още
Борисов. Празните язовири щели да служат като буфер, за да няма наводнения по поречието на Марица и Места в Гърция.
През септември двамата премиери заедно ще разговарят с гръцките фермери и синдикати, за да няма отново блокади по
границата.
Тази година се очаква 1 млн. българи да посетят гръцките плажове и това е своеобразен рекорд, похвали се пък Ципрас.
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По-бързо ще отпускат пенсии, ако документите се подават онлайн
Българите, които са се осигурявали в Гърция и искат да се пенсионират, да ползват онлайн системата за подаване на
документи на гръцкия осигурителен институт. Това е препоръчал гръцкият социален министър Георгиос Катругалос на
българската министърка Зорница Русинова.
Около 800 българи чакат гръцкия институт да оформи документите им, като забавянето стига до 2 години от датата на
заявлението, показват българските данни.
Проблеми с пенсионирането имат и гръцките граждани, но в момента се подобрява системата, обясни още Катругалос.
Алтернатива на подаването на документи онлайн е да се ползва административният канал през българското НОИ. Така
обаче забавянето на документите за гръцка пенсия може да е по-голямо, обяснил Катругалос на Русинова.
80 000 българи работят сезонно в Гърция и преди началото на летния сезон двете правителства трябва да правят
информационни кампании, за да накарат тези хора и работодателите да плащат осигуровки и да не се работи на черно,
разбрали се още двамата социални министри, съобщиха от пресцентъра на Русинова.
Договорено е също организирането на излет за деца с увреждания от двете държави.
Г-жа Ципрас обикаля сама София, Станишев обядва с премиерите
Перистера Базиана, жената, с която живее гръцкият премиер Алексис Ципрас, го придружи в София. Преди това тя е била
с него на официални посещения само в Москва и Иран. Жената на Ципрас обаче изоставила делегацията още на летище
София и с автомобил на Министерския съвет си организирала собствена обиколка из столицата.
За разлика от г-жа Базиана към обяда на двамата премиери се присъедини президентът на ПЕС Сергей Станишев. Той бил
поканен от премиера Бойко Борисов. "Все пак са от едно политическо семейство и заради това поканих г-н Станишев",
обясни Борисов.
Министерски съвет
√ Меглена Кунева: Целта ни е учениците да се научат да учат
Г-жо Кунева, от 1 август влезе в сила Законът за предучилищното и училищното образование. Коя е най-важната
промяна?
Това, че започва реформа, която чакаме с години. Законът, приет от Народното събрание, и стандартите към него, които
МОН изготвя, са така създадени, че промените да влизат поетапно и плавно, за да не създават напрежение в системата. От
идната учебна година 1-и и 5-и клас ще учат по нови учебни програми – с повече време за упражнения, повече проекти. От
догодина по нови програми ще са вече 1-и, 2-и, 5-и, 6-и и 8-и и т. н., докато през 2022 г. всички ученици ще са завършили
поне един етап от образованието си в реформирания му вид. Променя се структурата на образование – създават се два
гимназиални етапа, като вторият (11-и и 12-и клас) става много по-профилиран; създава се нова методика на оценяването;
въвеждат се много повече проекти, извънкласни занимания; изпитите стават по-функционални и обвързани със знанията
на връстниците по света; създават се условия за повече приобщаващо образование за тези, които имат трудности, за
децата, чийто майчин език не е българският, но и повече стимули за най-успешните деца; в 11-и и 12-и клас ще има
гражданско образование, засилва се обучението по предприемачество и информационни технологии.
Промените са много, но най-важното, което трябва да постигнем с реформата, е да създадем условия младите хора да се
научат да учат. Не можем да предвидим професиите им - ето например днес 30-годишните правят приложения за мобилни
телефони, а това не беше професия, която си представяхме за децата си. Училището все повече трябва да дава не само
обща култура, но и умения, които да им послужат да са успешни граждани на България и света.
Отворихте горещ телефон за реформата, какво питат хората?
Сайтът, който създадохме за събора на учителите, стана след това сайт, посветен на новостите в закона и въобще на
реформата. В специална секция ежедневно качваме отговори на въпросите, задавани ни от учителите и директорите. Има
от чисто технически - за това кой член на коя наредба регламентира нещо конкретно, до философията на закона - защо
например се налага да има два гимназиални етапа или защо професионалните училища стават общински. Обемът въпроси
е положителна новина, защото показва, че хората в системата се вълнуват и искат да са наясно с всички промени, че искат
да си свършат работата добре. А това е най-важната гаранция за успех на реформата. Учителите са нейният гръбнак. Много
е важно всички да се опитаме да променим средата, да дадем път на оптимизма на работещите хора. Чакаме тази реформа
от години, все говорим, че трябва да се подобри образованието, затова и не приемам сега призивите да отлагаме, не
приемам съмненията. Ако не си вярваме, ако не повярваме на учителите, ако не ги подкрепим като общество, промяната
няма как да се случи.
В момента тече конкурс за над 150 директори, а започва реформата, не се ли притеснявате от хаос в системата?
Не, напротив. Конкурсите бяха проведени именно през юли, за да може в началото на август, когато и влиза в сила новият
закон, тези 150 училища да имат директор, който адекватно да ги подготви за новата учебна година. Представете си
конкурси и смени на директори през октомври – 3 седмици след началото на срока. Вижте, всяка реформа е трудна,
особено когато се променят толкова много неща. Но, първо, законът е измислен с поетапно влизане на част от промените,
и второ, непрекъснато поддържаме връзка с учителите. Освен учителския събор, аз и моите колеги сме провели срещи в
цялата страна с над 3000 учители, най-вече на 1-и и 5-и клас, които ще станат остриетата на реформата от септември. Без
съмнение следващата учебна година ще е трудна, но мисля, че и учителите, и МОН са достатъчно подготвени и
мотивирани.
Защо задължавате учителите да аргументират оценките, това не е ли липса на доверие?
Виждали ли сте онази карикатура как през 60-те години на миналия век за "двойка" родителите се карат на детето си, а
през 2015-а - на учителя? Това не е съвсем измислица, много родители днес очакват децата им да получават шестици и са
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склонни да обвиняват учителите в субективно отношение. Аргументацията на оценката е в полза на учителя именно в
такива ситуации. Отделно помага и на учениците да видят в какво грешат и къде трябва да положат повече усилия. Едно е
да видиш суха четворка, друго е тя да е съпроводена с коментар.
Как ще задължите учениците от 1-и до 4-и клас със слаб успех през лятото да ходят на допълнителни часове?
Вероятно подтекстът на въпроса ви е защо учениците не повтарят от 1-и до 4-и клас. Това е много често срещан въпрос и
на срещите с учителите. Но и законодателят си е дал сметка, че децата, които имат слаб успех в 1-и клас, са най-застрашени
от ранно отпадане от училище. Да ги накараме да повтарят, почти винаги означава те просто да не се върнат в училище, да
бъдат изцяло изключени от обществото, да се загубят талантът и възможностите им. А това води не само до икономически
проблеми, безработица, но и до радикализъм Затова вярвам, че по-доброто решение е да приложим мерки за повече
допълнителна работа, особено за тези деца, на които българският не е майчин език. Предучилищното образование вече е
задължително - там също ще има допълнителна помощ. За да проработи обаче това решение, са нужни усилията и на други
институции. Просто трябва да спрем да се крием от проблема и да действаме заедно с общините и социалните служби.
Твърдо ли се върви към точки вместо оценки на матурите?
Това се предлага в проекта на стандарта за оценяването. Логиката е следната - досега по стария закон след 7-и клас се
кандидатстваше за езикови, профилирани и математически гимназии. Учениците с двойки - близо 17 хил. т. г., не можеха
да участват в класирането и оставаха в старите си училища. След 8-и клас можеха да кандидатстват за професионални
гимназии, да останат в същото училище, ако то е до 12-и клас, или да търсят друго, ако не е. Много от тях отпадаха след 8и клас и губеха възможностите си за реализация в живота. Новият закон обаче променя изцяло структурата на
образованието. Вече всички училища от 8-и клас ще са профилирани по един или друг начин - езикови, математически,
професионални, обикновени с профил и т.н. И целият випуск седмокласници - над 50 хил. деца, ще трябва да се
разпределят в тези училища. Всички ще минат през изпит. Едни ще изкарат много добри оценки, много точки. Други не,
трети ще имат основателна причина - може да са в болница, и няма да се явят на изпит въобще. Ако запазим сегашния
модел - с двойки да не може да се кандидатства, означава да кажем на 17 хиляди деца "образованието за вас приключи".
Очевидно не можем да направим това, дори не говоря, че по конституция образованието е задължително до 16-годишна
възраст. Затова сега всички деца ще получават точки - сборно от изпитите и от оценките от дипломата, като изпитът ще има
повече тежест. Така се дава възможност на учениците, положили много усилия и през годината, и на външното оценяване,
да влязат в най-добрите училища, но също и на другите, които не могат да постигат толкова добри резултати, блокират на
изпити или по една или друга причина не могат да се представят добре, да продължат да учат.
Разчитате ли да получите бюджет за увеличаване на учителските заплати?
Не вярвам в реформи без пари, така не става. Затова, когато започне бюджетната процедура за 2017 г., аз ще поставя на
масата това, което беше записано в Колективния трудов договор. Не говорим за някаква непостижима сума, 10% не са
много, включително и за самите учители, но са знак, че държавата я е грижа, че има план за бъдещето, към който се
придържа. Изречението "образованието е приоритет" не е клише, то показва зрялост на обществото и политическата класа,
разбиране, че в днешния свят то е единственият ни път да имаме конкурентоспособна икономика. Да имаме здрава нация,
ако щете. Искаме да имаме умни, способни деца, да виждаме как постигат все по-добри резултати на международните
изследвания като ПИЗА, но няма как да го постигнем без учителите. Затова истинската политическа цел е държавата да
предостави всички възможни условия на учителите. Не става въпрос само за заплати, но и за подкрепа - затова и една от
осите на оперативната програма е насочена именно към квалификация на учителите.
Преди 5 г. стигнахте почти до балотажа на президентските избори, повярваха ви половин милион българи. Не ви ли е
тъжно, че кандидатът на РБ сега няма такъв потенциал?
А вие защо смятате, че няма такъв потенциал? В момента имаме 7 достойни имена, които тепърва ще бъдат изслушвани.
Кандидатът на РБ не е оповестен още, за да говорим в някакви цифри. Вярвам, че живеем в много сложно време и
президентските избори идват тъкмо когато трябва да проведем като общество важния разговор за мястото на България в
света, за бъдещето на страната ни. Трябва да си даваме сметка, че държавният глава, който ще изберем през септември,
ще е лицето на страната и по време на българското председателство на Съвета на ЕС. Президентът има много силен глас,
това е едно от най-важните му качества, затова трябва да използваме това време умно. Вярвам, че РБ даде много на
политическия живот в България - имаме Закон за съдебната власт, приет на първо четене антикорупционен закон, все
неща, които нямаше да се случат без блока. През кандидата си можем да дадем още повече.
Телевизия Европа
√ Горанов: Скоро ще има масови фалити на университети, трябва реформа
"Има сериозен риск от масови фалити на висши училища след година-две, ако спешно не се вземат мерки" - това е съобщил
министърът на финансите Владислав Горанов по време на последното заседание на правителството миналата сряда. Повод
за коментара му е факта, че великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" е в лошо финансово състояние и
въпреки че е автономен държавата му отпуска 1 милиона лева допълнително. От своя страна вицепремиерът Томислав
Дончев се обявява за налагането на мораториум върху разкриването на нови висши училища и структури към тях.
Финансовият министър Владислав Горанов предупреди членовете на кабинета на последното му заседание, че е възможно
да се стигне до масови фалити на университети в близките две години. Това се случва по повод предложението на
образователния министър Меглена Кунева за отпускането на допълнителни над един милион лева на Великотърновския
университет "Св. Св. Кирил и Методий".
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Според Горанов университетите са се оказали неподготвени за демографският натиск, заради което има незапълнен прием
в почти всички висши училища. Освен това университетите у нас нараснаха много през последните години, след като бе
въведен принципа парите да следват студента. Разкриват се и много нови и излишни специалности и места в тях.
Статистиката показва, че страната ни е с най-нисък дял на завършващите висше образование – едва 29% от хората между
30 и 34 години имат диплома от университет. Това обаче не пречи България да е първенец по висши училища в ЕС - 51 са
Вузовете у нас. Така страната ни надминава останалите европейски страни, сходни на нея по население и територия.
Здравка Славова, Институт за пазарна икономика:
"Като се има предвид, че в ЕС България е страната с най-много университети на глава от населението и това, което излиза,
кадрите, които излизат и връзката им с пазара на труда не е учудващо, че при такава демографска криза и намаляващ брой
студенти, не всички университети успяват да се справят също с предоставянето на висшето образование качествено. Има
намерение за повишаване на субсидията според качеството. До 2020 г., тя трябва да стане 60% от субсидията да се
определя от качеството, но все още е на 12,8%, което е изключително ниско, така че няма как при стремежа на всичките
университети, 51 мисля, че са акредитираните, да привличат все повече и повече студенти без оглед на продукта, който
произвеждат и кадрите, които бълват. Да кажем, че няма как всичките да продължават да имат студенти и да продължават
да принуждават държавата, чрез субсидията, която е огромна да ги издържа."
И още данни - през последните години броят на свободните места в университетите значително надвишава броя на
завършващите средно образование. През 2015 г. при около 58 000 абитуриенти има 70 000 свободни места, тоест с около
11 000 повече. Стига се дори дотам Софийският университет трудно да запълва местата си. Министърът на финансите
Владислав Горанов съобщава пред членовете на кабинета, че дори в най-желаната специалност "право" все още има
свободни места. Всичко това води до ниско качество на образованието, което пък отблъсква младите хора да остават да
учат у нас. Припомняме ви, че икономисти предложиха, за да се преодолее този проблем, да се въведе нова система, при
която всеки студент да ползва кредит. Тези, които решат да останат да работят в България, няма да погасяват заема си това ще прави държавата. А тези, които изберат да работят навън - ще го плащат сами.
Инвестор.БГ
√ Елеонора Негулова: Гласът на малкия бизнес в България не се чува
Необходимо е представителство на малкия бизнес сред социалните партньори, според Националното сдружение на
малкия и средния бизнес.
Към момента гласът на малкия бизнес в България не се чува, а над 90% от българските компании попадат в тази категория.
Затова е важно да се използва европейският пример за законодателство и данъчни облекчения, така че голяма част от
ресурсите и средствата по оперативни програми да не бягат от тези предприятия, както се случва сега. Това каза Елеонора
Негулова от Националното сдружение на малкия и средния бизнес в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.
Негулова коментира данни, които сочат, че 45% от работещите фирми у нас са без работници, тоест самонаети лица,
развиващи определена икономическа дейност.
"Тази статистика показва профила на българската икономика и доколко тя е зависима от размера на бизнеса. Една част от
тези компании са фасадата на сивата икономика, но това е отражение на качеството на бизнес средата", посочи тя.
Тези фирми ползват труд на близки и роднини, но това не се отчита от статистиката, обясни тя. Негулова допълни, че трябва
да се осмисли необходимостта от специален подход и интегрирани политики в сектора на малките и средните
предприятия.
Сдружението прави стъпки за обединяването на малкия и средния бизнес в конфедерация, която да има възможност да
отправя послания към управляващите чрез Тристранния съвет.
Според експерта за прилагането на политиките към малкия бизнес е важно отчитането на териториалните специфики и
подкрепата на държавно и на общинско ниво.
Негулова каза още, че нивото на предприемаческа култура в България не е достатъчно високо. "Трябва да се върви
паралелно. Освен че младите хора трябва да бъдат обучавани в предприемачество, хората, които се занимават с него,
също трябва го развиват", поясни тя.
Повече от интервюто вижте в Bloomberg TV Bulgaria.
Nbox
√ Е-услуги на НАП – какво трябва да знаем за тях?
Персоналният идентификационен код позволява да си свършите работата онлайн, без да се редите на опашки
Повечето хора в днешно време са заети и нямат време да губят времето си по опашките в държавната администрация. За
щастие вече има много по-лесен и по-бърз начин да свършите работата си от всяко удобно място, стига да имате достъп
до интернет. Можете да се възползвате от електронните услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите.
Какво е ПИК?
Това е 12-цифров код, издаден от НАП. Той ми позволява да се ползвам от някои електронни услуги, до които няма
свободен достъп, без да е необходимо да закупувам скъп електронен подпис. С този код мога да ползвам и е-услугите на
някои други администрации, както ще разбера по-надолу.
Важно! ПИК може да се издава както за физически лица, така и за юридически лица. Но трябва да имам в предвид, че не
всички е-услуги на НАП са достъпни за фирми, а само изрично посочените.
Как мога да се сдобия с ПИК?
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Издаването на персонален идентификационен код е напълно безплатно. За целта трябва единствено да подам Заявление
за ползване на електронни услуги. Мога да подам Заявлението си във всеки офис на НАП лично или по пощата. Издаването
на моя ПИК, не би трябвало да отнеме повече от 5 минути и мога да го получа веднага след подаването. Ще получа своя
ПИК в запечатан плик заедно с информация за кода и достъпните с него услуги на НАП. Ако обаче подам заявлението си
по пощата, издаденият ПИК, мога да получа само в офиса на агенцията по постоянния адрес.
Съществува и възможността заявлението да бъде подадено от друг човек, упълномощен с общо нотариално заверено
пълномощно. Ако обаче искам същият човек да може веднага да вземе издадения код има два варианта. Първият, е да му
издам изрично пълномощно за целта. Вторият, и по-лесният, е ако в заявлението за издаване на ПИК съм посочил изрично
кой ще вземе документа – тогава не е нужно нотариално заверено пълномощно, а е достатъчно само да се представи лична
карта.
Как мога да ползвам е-услуги чрез ПИК?
За да се ползвам от е-услугите трябва да влезна в профила си през интернет портала за Е-услуги на НАП. Хубавото е, че
веднага след получаване на моя ПИК мога да го ползвам.
Важно! При първи достъп до услугите, трябва да въведа и потвърдя свой активен имейл адрес. На посочения адрес ще
получа електронно съобщение от НАП с линк, който следва да потвърдя в рамките на следващите 48 часа. След това ще
мога свободно да ползвам е-услуги с ПИК.
Също така, ако искам впоследствие да променя заявения имейл адрес и телефон или да се откажа от вече заявени услуги
мога да направя това в потребителския интерфейс. Съществува и възможност да променя своя ПИК!
Важно! Не е препоръчително да споделям своя ПИК с трети лица. НАП не носи отговорност за правните последици от
волеизявления, извършени чрез ПИК, ако неправилно съм го съхранявал или той е бил неправомерно ползване от трети
лица.
За кои е-услуги мога да ползвам ПИК?
Чрез своя ПИК мога :
• да проверя ако съм физическо или юридическо лице:
• какъв е осигурителният ми доход – върху каква сума работодателят ми внася осигурителните ми вноски;
• информация за членството ми в пенсионен фонд и месеците, за които има извършени преводи от НАП към съответното
пенсионноосигурително дружество;
• декларираните пред НАП трудови договори от моя работодател и декларираните от мен пред НАП трудови договори в
качеството ми на работодател;
• какви данни съм подал в качеството си на осигурител с декларация за осигурените от мен лица;
• непогасените ми задължения към НАП, както иизвършените от мен плащания и задълженията, които съм погасил.
• да подавам искане за издаване на документ ако съм физическо или юридическо лице. Например, за да ми се издаде
удостоверение, че не дължа данъци. Хартиеният документ мога да взема след това само в офиса на НАП по постоянния ми
адрес;
• да подам само ако съм физическо лице:
• Годишна данъчна декларация за облагане на доходите. Ако подам декларацията си до 31 март на следващата
календарна година по електронен път мога да се ползвам от отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната
данъчна декларация.
• Декларация "Данни за осигуреното лице"
• И много други декларации
Е-услуги на общините в Република България
Мога чрез издадения от НАП ПИК да направя справка за дължимите към общината данъци за коли, данък сгради и такса
смет, както и натрупаните по тях лихви, ако такива има. Към момента такава възможност има по отношение на услуги,
предоставяни от над 200 общини, в това число и Столична община, община Велико Търново и община Бургас.
Е-услуги на НОИ
Мога чрез издадения от НАП 12-цифров ПИК (различен от 10-цифровия ПИК, издаван от НОИ) да се ползвам и от услугата
"Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране", предоставяна от НОИ. Достатъчно е да въведа своя ПИК на
сайта на НАП и ще бъда автоматично пренасочен към сайта на приходната агенция. Там трябва да въведа отново своя ПИК
и ЕГН и справката ми ще бъде изпълнена автоматично.
Изгубих своя ПИК! Ами сега?
Спокойно! Незабавно трябва да уведомя НАП, за да бъде блокиран кода и прекратен достъпът до личните ми данни. Мога
да уведомя НАП като подам или Заявление за прекратяване на ПИК, или Заявление за ползване на електронни услуги,
предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код (в него се отбелязвам "промяна на персоналния
идентификационен код" и посочвам нов код по собствено желание). А мога и просто да се обадя на телефон 0700 18 700.
Не искам вече да се ползвам от е-услуги чрез ПИК? Какво да правя?
Ако желая да не използвам повече е-услуги, мога да прекратя достъпа си до тях като подам Заявление за отказ от ползване
на електронни услуги, предоставяни от НАП.
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Sliven Net
√ Близо 700 хил. българи боледували по документи
Рекорден брой българи са отсъствали от работа по болест през първото тримесечие на 2016 г., показват данни на
Националния осигурителен институт (НОИ). От около 2,5 млн. души, работещи на договор, 667 986 са получили
обезщетение за болест в рекорден размер от над 112 млн. лв. общо, или средно по 167 лв. на човек. Справка показва, че
жените са взимали болнични два пъти повече - малко над 400 хил., за сметка на близо 226 хил. мъже.
Сравнение между 2016 г. и първите тримесечия на предходни години показва, че успоредно с намаляването на броя на
населението се увеличават случаите на отсъствие от работа по здравословни причини, както и изплащаните обезщетения.
За сравнение през 2013 г. броят изплатени обезщетения е бил 594 хил. на обща стойност 79 млн. лв.; през 2014 г.
обезщетенията са били 600 хил. (87 млн. лв.), а през 2015 г. - 611 хил (95 млн. лв.).
В бюджета на осигурителния институт за цялата година са заложени близо 417 млн. лв. за обезщетенията за общо
заболяване, което е с 11% повече от 2015 г. Въпреки това още през първото тримесечие на тази година НОИ вече е в
преразход по това перо.
Първите три дни от болничния лист са за сметка на работодателя. От януари до края на март бизнесът е изплатил 144 000
обезщетения.
Източник: Труд
INSURANCE.BG
√ НОИ: Очакваме по-висок процент на индексация на пенсиите през 2017 г.
Управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков прогнозира, че догодина пенсиите ще се индексират с
по-висок от предвидения процент, предаде БНР.
Както е известно от тригодишната бюджетна прогноза, е предвидено с 1,6 % от 1-ви юли да се осъвременят всички пенсии,
отпуснати до края на тази година. Към момента, данните, които има за нарастването на осигурителния доход, защото той
е компонента, която влияе върху този темп, са по-оптимистични - нарастват по-бързо от това, което е предвидено. Така, че
в края на годината, или когато бюджетната процедура ще бъде към своя финал, ще има по-голяма яснота, какъв процент
осъвременяване ще се заложи за следващата година, каза Петков.
Разходите за пенсии ще продължат да нарастват всяка година, като през 2017-та те ще са поне с 300 милиона повече.
Приходите също ще се повишат заради планираното покачване на вноската с 1 процент. НОИ планира от следващата
година болничният лист да се представя на работодателя от служителя по електронен път, поясни той
Тази информация да се подава електронно към работодателя и единствено, ако има хартия, тя да остава като някакъв
документ за лицето, че му е поставена определена диагноза, но да отпадне задължението да посещава своя работодател,
или по свои близки да изпраща болничния лист и по този начин да го уведомява за временната нетрудоспособност.
Бисер Петков беше избран единодушно за втори мандат, заедно със заместника си, от Народното събрание в петък.
Списание Enterprise
√ Рекорден бюджетен излишък към края на май
През май индексът на индустриалното производство се понижи до 103.6 пункта, или с 5.1% спрямо април. В сравнение с
май 2015 г. индексът също бележи спад, макар и по-слаб – с 1.9%. Въпреки променливата му месечна динамика, неговата
средна 12-месечна стойност остана на ниво от 112 пункта, което е малко по-високо от април (111 пункта), сочи анализ на
една от големите банки у нас. "Годишният спад на индустриалното производство е очакван на фона на свиването на
разходите за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността през миналата година и от относително слабата
конкурентоспособност на българската индустрия", коментира икономическият анализатор Емил Калчев.
Оборотът на вътрешната търговия също спадна на годишна база с 3.4%, движена от спада в търговията на едро със 7.4% на
годишна база през май. От друга страна, продажбите на автомобили и мотоциклети, които се увеличават на годишна база
от април 2013 г. насам, регистрираха ръст от 8.9%, а търговията на дребно от 3.1% на годишна база. Поради значителния
относителен дял на търговията на едро в общия оборот на търговията, техният положителен оборот не можа да преодолее
общия спад в сектора.
През май темпът на спад на строителството се ускори до 11.8% на годишна база (-9.4% за април). Спадът бе следствие от
свиване на сградното строителство с 12.6% и на цивилното и инженерното строителство с 10.8%. Доброто представяне на
цивилното и инженерно строителство през 2015 г., резултат от проактивната публична политика за рехабилитация и
изграждане на пътна инфраструктура, както и за изграждане, реконструкция и модернизация на обществени сгради и
съоръжения, от началото на 2016 г. бе прекратено. "Причина за това е приключването на стария програмен период за
усвояване на европейски фондове. Очаква се спадът в този сегмент да се задържи през 2016 г. на фона на свиване на
сградното строителство с намаляващ темп", обясни Калчев.
Анализът на Райфайзенбанк отчита рекорден бюджетен излишък към края на май. Той се равнява на 2.8 млрд. лв., повече
от същия период на 2015 г., когато той е бил 1.1 млрд. лв.
Текущата сметка на платежния баланс премина в положителна през май. В структурата й салдото на първичния доход се
подобри, докато салдата на външната търговия, услугите и вторичния доход се влошиха. През май преките чуждестранни
инвестиции бяха повече от нивото им година назад.
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Паричната статистика на БНБ отчита отново годишно намаление при новоотпуснатите кредити с 1.1% през май, като от
ноември 2015 г. това е най-ниският намаляващ темп. "Освен забавения годишен спад, положителен сигнал от страна на
кредитирането беше нулевият резултат на месечна база през май, след ръст от 0.3% през април и от 0.1% през март. Ако
месечният ръст продължи, той ще доведе до нарастване на кредитирането на годишна база", допълни Калчев.
Вевести.бг
√ Любомир Дацов: Банковата ни система е стабилна и презапасена
Трезорите у нас отчитат 50% ръст на печалбата за полугодието
Бившият заместник-министър на финансите Любомир Дацов от наскоро създадения Фискален съвет, отбеляза, че
проведените стрес тестове в 51 големи европейски банки показва "много добро" общо ниво.
Резултатите за България ще бъдат официално оповестени на 13 август, но вчера се появи информация, че системата ни е
стабилна.
Дацов прогнозира, че на някои банки у нас ще бъде препоръчано да увеличат капитала си в близките 2-3 години, съобщи
БНР.
"При нас имаше една стъпка в повече – беше направена оценка на качеството на активите. В случая за тези банки такова
нещо не е правено. В нашия случай това е много по-тежък тест, обхваща абсолютно всички. Нашите показатели умишлено
бяха завишени спрямо тези, които са били приложени за тези 51 банки, което е повод за много по-голямо доверие в нашата
банкова система. Ако средното ниво на капитала, което е гаранция за стабилността на банката в тези 51 банки е 13,2% , то
при нас е близо 18%, което е с над 1/3 над това, което е средното за Европа. Нашата банкова система като цяло е една
доста презапасена система. От гледна точка на показатели e една доста сигурна система", анализира Любомир Дацов.
Нивото на капиталова адекватност средно за 51 европейки банки, участвали в стрес тестовете, е малко над 9% – доста над
нивото, приемано за достатъчно от 7-7,5%. Притеснителен обаче е фактът, че при провежданите стрес тестове отсъстват
два доста вероятни сценария, а именно продължителното поддържане на отрицателни лихви в еврозоната и навлизането
в още по-негативна територия и допускането за изпадане в неплатежоспособност на страна от валутния блок. Това каза
финансовият анализатор Красимир Йорданов в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.
Междувременно стана ясно, че печалбата на родните банки за първото полугодие е на рекордно високо ниво,
кредитирането се подобрява, а депозитите на гражданите продължават да растат.Според Капитал daily през първите шест
месеца на годината печалбата на банките е 773 млн. лв., което е ръст от 50% спрямо година по-рано. Само за юни тя е 270
млн. лв. Сред основните причини за повишаването на финансовия резултат са по-ниските обезценки на финансовите им
активи, които търговските банки са направили през полугодието. Те се свиват с над 20%. Другият основен фактор
продължава да бъде значителното понижение на разходите за лихви, посочва изданието.
Данните сочат, че през първото полугодие петте най-големи банки у нас по размер на активите към 30 юни 2016 г.
увеличават балансовото си число с 4,7 млрд. лв. за година. На практика целият нетен прираст на активите в банковата
система за последните 12 месеца се дължи на тези първи пет по големина банки – УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа
инвестиционна банка, Обединена българска банка и Юробанк България (Пощенска банка).
В края на отчетния период с най-голяма сума растат активите на Банка ДСК – с 1,488 млрд. лв. до 11,493 млрд. лв. спрямо
първите шест месеца на 2015 г. Това е годишен прираст от 14,9%. Банка ДСК е втора по размер на активите в банковата
система.
Първата банка по големина на активите – УниКредит – отчита 9% годишно повишение до 17,351 млрд. лв. В абсолютно
изражение става дума за нарастване с 1,431 млрд. лв.
Moitepari.bg
√ Силно полугодие за банките
Отчетите на финансовите институции показват рекордни печалби, повече депозити и подобравяне в кредитирането
В навечерието на фаталната дата 13 август, когато БНБ ще обяви колко здрави са банките в България, отчетите на 27-те
институции показват силна първа половина на 2016 г. Печалбата е на рекордно високо ниво, депозитите на гражданите
растат, леко се подобрява ситуацията в кредитирането. Трендът да се показват обезценки явно е в миналото или защото
балансите вече са поизчистени, или защото вече няма стимул да се правят, защото проверките са на числата към края на
миналата година. Продължава и разслояването при банките, дошло след кризата с КТБ - големите институции в централи
в Западна Европа трупат бизнес, докато малките с местни собственици по-често растат минимално или дори падат.
Рекордна печалба
Печалбата на банките расте до 773 млн. лв. за първите шест месеца на 2016 г., показват данните на Българската народна
банка. Този резултат е рекорден за полугодие, който не е постиган никога досега, дори и преди финансовата криза. Той
надминава с повече от 50% постигнатото през същия период на миналата година.
Отделно само за юни положителният финансов резултат на банките надхвърли 270 млн. лв. За сравнение - през май той
беше 63 млн. лв., тоест банковата система подобрява представянето си над 4 пъти, но това е, защото през май финансовите
институции платиха на фонда за гарантиране на влоговете почти 260 млн. лв. Сред основните причини за повишаването на
финансовия резултат са по-ниските обезценки на финансовите си активи, които търговските банки са направили през
полугодието. Те се свиват с над 20%. Другият основен фактор продължава да бъдат значителното понижение на разходите
за лихви.
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Традиционно топ 4 на най-големите банки по размер на активите формират Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Първа
инвестиционна банка и Обединена българска банка. След поглъщането на Алфа банк Юробанк България увеличи активите
си с повече от 1/5 от предишното им ниво и измести от 5-ото място в класацията Райфайзенбанк. Новият топ 5 генерира
над 2/3 от печалбата на цялата банкова система за полугодието, показват данните. Сред банките, които най-силно
увеличават печалбата си, са ПИБ, Инвестбанк и Централна кооперативна банка, т.е. с месни собственици. Като размер найголям минус отчита "Пиреос".
Повече кредити, по-малко лоши
Макар сумарните данни за полугодието да не показват съживяване при най-важния за икономиката показател финансирането на фирми, от БНБ отчитат подобрение през последното тримесечие: "Кредитите за нефинансови
предприятия се увеличават с 254 млн. лв., а тези за други финансови предприятия – със 130 млн. лв. Кредитирането на
домакинства също отчита увеличение, формирано от растежа и при двата сегмента – жилищните ипотечни кредити (с 58
млн. лв.) и потребителските заеми (със 103 млн. лв.)." Данните от отчетите показват, че за първите шест месеца най-активни
при заемането на средства към компаниите са били ДСК и ЦКБ. С най-свити кредитни корпоративни портфейли са гръцките
"Пиреос" и "Пощенска" и българската ПИБ, които много вероятно са отписали лоши заеми.
Кредитите, отпуснати на фирми и граждани, които са просрочени – тоест по чието изплащане има забавяне от над 180 дни,
наброяват над 7 млрд. лв. В сравнение с миналата година намалява с 11%. Тогава тези задължения в просрочие формираха
над 15% от всички отпуснати заеми, докато сега нивото им спада на 13.8%.
Растежът на депозитите се забавя - общият им размер в края на юни е 75.2 млрд. лв., или с 1.5 млрд. лв. (2%) повече спрямо
края на първото тримесечие на годината. От централната банка отчитат, че спадат привлечените средства от сектор
"държавно управление" и от кредитни институции, но растат спестяванията и на фирми, и на домакинства.
С над 6% растат депозитите на граждани за първите шест месеца на годината, т.е. рекордно ниските лихви засега не водят
до отлив на клиенти. В десетката с най-голям ръст по този показател са ДСК и "Пиреос", която обаче преди година преживя
гръцката банкова ваканция и отливът на средства тук от 16%. Друга гръцка банка в десетката пък е единствената, в която
има лек отлив на спестявания на домакинства - Юробанк ("Пощенска"), но той се очакваше покрай сливането на
операциите с купения бизнес на клона на Алфабанк тук.
Източник: www.capital.bg
Инвестор.БГ
√ Какви са слабостите на стрес тестовете на европейските банки
Отрицателните лихви "изяждат" банковите печалби, а това подкопава нивото на собствения капитал, намалявайки
капиталовата адекватност, посочва анализатор
Нивото на капиталова адекватност средно за 51 европейки банки, участвали в стрес тестовете, е малко над 9% - доста над
нивото, приемано за достатъчно от 7-7,5%. Притеснителен обаче е фактът, че при провежданите стрес тестове отсъстват
два доста вероятни сценария, а именно продължителното поддържане на отрицателни лихви в еврозоната и навлизането
в още по-негативна територия и допускането за изпадане в неплатежоспособност на страна от валутния блок. Това каза
финансовият анализатор Красимир Йорданов в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.
Отрицателните лихви "изяждат" банковите печалби. Това подкопава нивото на собствения капитал, намалявайки
капиталовата адекватност.
"Когато дадена банка има нужда от допълнителен капитал, за да премине поне средното ниво на капиталова адекватност
в системата, ще стане трудно набирането на собствен капитал от капиталовите пазари", посочи още той.
Финансовият анализатор коментира и финансовото състояние на Deutsche Bank. Печалбата на банката пада поради това,
че тя има програма за преструктуриране на дейността си, за да може да отговори на евентуални бъдещи сътресения.
Отрицателните лихви и съдебните спорове също оказват негативно влияние върху представянето на европейската банка.
"Поради тази причина Deutsche Bank изпитва затруднения и може да се каже, че не разполага с достатъчно ниво на
капитал", отбеляза Йорданов. Рисковете идват оттам, че ако най-голямата банка в Европа не разполага с достатъчно
буфери, за да посрещне евентуални загуби при неблагоприятни сценарии, то това би се отразило не само върху банковата
система в еврозоната, но и върху целия свят, обясни той.
Още от разговора може да видите в сайта на Bloomberg TV Bulgaria.
Дарик радио
√ Андрей Новаков: „Вярвам, че ние няма да сме още дълго време най-бедните в ЕС“
За първи път Европейската комисия одобри българска програма за младежко предприемачество на името на известния
български писател Алеко Константинов, това пише във въвеждащата част на интервюто, което днес вестник "100 вести"
предлага на своите читатели.
Изданието добавя, че различното на АLEKO от досегашните младежки програми е, че тя дава шанс на младите хора да
черпят опит не само в страните от ЕС, но и в целия свят. Затова нейният създател, евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей
Новаков предприе пътуване до Америка, за да представи програмата в най-известните фирми в Силиконовата долина и да
предложи партньорство за реализирането й.
"Едва ли има по-подходяща личност от писателя пътешественик Алеко Константинов да олицетвори първата програма на
ЕС, която ще позволява на младите предприемачи от България и Европа да пътуват по цял свят и да вземат възможно найдобрата практика и нови идеи, които да пренасят в своите държави и да развиват бизнес там.
9

Щастлив съм, че оттук насетне всички, които кандидатстват или се интересуват от програмата, ще проверят и ще прочетат
защо се казва така. И несъмнено няма как да променят българския принос в нейното създаване. А на моите колеги в ЕП
разказах кой е бил Алеко Константинов и с какво той е известен у нас. И ирония или не само, но само два дни, след като
програмата беше приета, предприех пътуване до Америка и назад.
И в момента има програма, която може да изпраща млади предприемачи - хора с идеи за бизнес, без да имат собствени
компании навсякъде в Европа, за да вземат ноу-хау, практика, идеи и опит, за да го прилагат в своите държави и компании.
Само че това се случва само в границите на ЕС плюс още няколко държави.
Това, което ни липсваше, е да може да пращаме тази хора по цял свят. В някои сфери най-добрите примери за това как се
прави бизнес са зад океаните - не е задължително само в САЩ, може в Южна Корея, Сингапур, в Канада. Това беше идеята
ми, която залегна в основата на програмата ми."
Darts news
√ Байтът стана по-скъп от барела
Амазон и Фейсбук изхвърлиха ЕксонМобил от топ 5 на най-скъпите US компании.
"ЕксонМобил" изхвърча от списъка с петте най-скъпи публични американски компании. Тя беше изпреварена по
капитализация от "Амазон" и "Фейсбук". В края на юли "ЕксонМобил" все още струваше по-скъпо от "Амазон" с 9,1
милиарда долара. Но в началото на август акциите на петролния гигант поевтиняха с 3,3%, а на технологичния – поскъпнаха
с 1,4%.
Капитализацията на "Амазон" достигна 364,4 милиарда долара, на "ЕксонМобил" - се сви до 356,2 милиарда долара. А
"Фейсбук" поскъпна с 0,3% до 357,1 милиарда долара, тя изпревари "Бъркшир Хатауей" – инвестиционния холдинг на
Уорън Бъфет, чиято капитализация е 355,1 милиарда долара.
Топ 3 стабилно е окупиран от "технологиите" - "Епъл" /капитализация 567,8 милиарда долара/, "Алфабет" – компанията
майка на "Гугъл" /543,4 милиарда/ и "Майкрософт" /440,9 милиарда долара/. През февруари тази година "Фейсбук" вече
изпревари "Ексон" и "Бъркшир". Тогава "Алфабет" за кратко изпревари "Епъл", след тях бе "Майкрософт" и "Фейсбук". Но
през последните месеци цената на петрола, която удари дъното в края на януари /27,1 долара за сорт "Брент"/ се покачиха
значително, надхвърляйки в началото на юни 52 долара. Едновременно с това поскъпнаха и акциите на нефтодобивните
компании. Но от тогава петролът върви надолу и цената вчера премина границата на "мечия" пазар, понижавайки се до 42
долара за "Брент" и 40 за WTI.
В петък, 29 юли, "Ексон" съобщи, че нейната печалба за второто тримесечие е намаляла с 60%; на годишна база тя
отбелязва спад за седмо тримесечие поред, продажбите падат без спиране осем тримесечия. Печалбата от 1,7 милиарда
долара стана най-ниската от 1999 г., когато "Ексон" се обедини с "Мобил" на дъното на суровинния цикъл, след което
започна ръст на цените на нефта. Благодарение на него през 2006 г. "ЕксонМобил" за две дълги години получи титлата за
най-скъпа компания в света, още повече, че технологичните компании, които бяха водещи в края на хилядолетие, силно
изтъняха заради спукалия се интернет балон.
"Бъдещият път на петролните компании ще бъде много труден", прогнозира пред "Уолстрийт джърнъл" професорът по
финанси от Университета Нотър Дам Джани Бърн. "Доскоро техният главен лозунг бе: съкращавай разходите, персонала,
броя на добивните сонди и чакай по-високите цени. Но изглежда, че те няма да дочакат това в близко бъдеще", добавя
експертът. И докато суровинният сектор продължава до голяма степен да зависи от ценовите цикли, технологичният си
научи урока от бума в края на 90-те години на миналия век, пише "Ведомости".
Анализаторите отбелязват двете най-перспективни направления – иновациите за мобилни устройства и облачните
технологии. "Мобилната и облачна инфраструктура вървят ръка за ръка", последната "още повече разширява
възможностите за мобилните устройства", посочва анализаторът на Canalys Бен Стентън. Приходите на "Амазон" от
облачния бизнес нараснаха през второто тримесечие с 58% до 2,89 милиарда долара и помогнаха печалбата да се удвои,
стигайки рекордните 867 милиона долара.
Целта на изпълнителния директор Джеф Безос е да превърне компанията в най-големия доставчик на облачни услуги –
през тази година той ще получи доход от тях в размер на 10 милиарда долара. "Майкрософт" развива облачните
технологии като втора основа на своя бизнес заедно с програмното осигуряване. От своя страна мобилната реклама
осигурява 84% от общите рекламни доходи на "Фейсбук" /6,2 милиарда долара/ за второто тримесечие срещу 11% през
2012 г.
Чистата печалба на компанията нарасна три пъти до рекордните 2,1 милиарда долара. Технологичните компании се
внедряват във все повече нови области, разпространявайки своите разработки и открития там, където до вчера
доминираха традиционните компания. "Алфабет" и "ГлаксоСмитКлайн" обявиха в понеделник, 1 август, че са създали
съвместна фирма за разработването на биоелектронни лекарства.
В средата на 2014 г., преди началото на спада на цените на петрола, "ЕксонМобил" струваше около 445 милиарда долара,
докато "Фейсбук" и "Амазон" - 165 и 150 милиарда съответно. Ако в края на 2016 г. "Ексон" не попадне в топ 5 на найголемите американски компании, това ще се случи за пръв път от 1980 г., отбелязва Хауърд Силвърблат, старши анализатор
на S&P Dow Jones Indices. През този период тя беше 9 пъти на първо място и 10 пъти на второ.
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