Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ И КРИБ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОМБУДСМАНА И КНСБ
В писмо до средствата за масова информация българските работодатели изразяват своята огромна загриженост от
извършеното вчера нарушение на законите и правилата за водене на социален диалог в Република България, осъществено
посредством внасянето на пакет от предложения за законодателни промени от страна на Омбудсмана на Републиката и
КНСБ.
Представителните на национално равнище организации на работодателите в България винаги са отстоявали правовия ред
и спазването на законите в държавата, като са полагали системни усилия за гарантирането на върховенството на закона.
То повелява всички предложения за промени в трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните
отношения, както и въпросите на жизненото равнище в България да бъдат предварително обсъждани в Националния съвет
за тристранно сътрудничество – процедура, която е грубо нарушена с вчерашния акт на Омбудсмана и КНСБ.
Безпрецедентно е предлагането на изменения в Кодекса на труда, без те да бъдат обсъдени с едната група социални
партньори! Българските работодатели изразяват своето абсолютно недоумение и остро възмущение от факта, че една
държавна институция погазва по безпрецедентен начин духа на закона и утвърдената в страната практика с това действие.
Тиражираната в медиите информация по отношение на конкретните разпоредби във внесения вчера пакет предложения
за законодателни промени поражда сериозни притеснения и опасения, тъй като крие рискове от възможни злоупотреби
и изнудвания, както и чувствително влошава бизнес средата и условията за осъществяване на инвестиции и стопанска
дейност в страната.
Национално представителните организации на работодателите винаги са отстоявали и насърчавали коректния социален
диалог и спазването на законите в сферата на трудовоправните и социалноосигурителните отношения. Доказали са се като
отговорен партньор в социалния диалог – и на национално, и на европейско равнище и настояват да не се допуска това
грубо нарушение на световната и европейска практика, като призовават всички отговорни и засегнати институции да спазят
българското законодателство. В частност, призовават председателя на 44-то Народно събрание на Република България г-н
Главчев незабавно да откаже приемането на пакета предложения и да настоява за неговото оттегляне и евентуално
внасяне по установения ред – а именно – след обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
В заключение, работодателите напомнят, че подобни популистки действия ерозират доверието в българската държава,
както на българските, така и на чуждестранните инвеститори и поставят риска България да бъде сочена като негативно
изключение в рамките на Европейския съюз.
За повече информация вижте пълния текст на писмото.
Дарик
√ Бизнесът: Безпрецедентно е предлагането на промени в КТ, без да са обсъдени!
Процедурата за обсъждане на предложения за промени в трудовите и свързаните с тях отношения е грубо нарушена от
омбудсмана Мая Манолова и КНСБ. Това посочват в своя позиция работодателските органицации КРИБ и АИКБ. На 20
април предложения за промени в трудовото законодателство внесоха в деловодсттвото на Народното събрание Манолова
и синдикатът. Те бяха представени като предложения за прекратяване на "модерното робство" - дефиниция, срещу която
бизнесът категорично възразява.
"Българските работодатели изразяват своята огромна загриженост от извършеното вчера нарушение на законите и
правилата за водене на социален диалог в България", казат в съвместна позиция КРИБ и АИКБ по повод внасянето на
предложенията.
Законът изисква всички предложения за промени в трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения,
осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в България да бъдат предварително обсъждани в
Националния съвет за тристранно сътрудничество, напомня бизнесът. Именно тази процедура според работодателските
организации е грубо нарушена от обществения защитник и профсъюза.
"Безпрецедентно е предлагането на изменения в Кодекса на труда, без те да бъдат обсъдени с едната група социални
партньори! Българските работодатели изразяват своето абсолютно недоумение и остро възмущение от факта, че една
държавна институция погазва по безпрецедентен начин духа на закона и утвърдената в страната практика с това действие",
се казва в позицията.
Бизнесът отбелязва, че в България не съществува съществен проблем със забавянето на плащането на работни заплати, с
изключение на изолирани случаи, против които работодателите категорично се обявяват. Те привеждат и цифри в
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подкрепа на твърдениято си, като отбелязват, че при 30 милиарда лева изплатени работни заплати размерът на забавени
плащания е едва 30 млн. лева, т.е. едно на хиляда.
В същото време, тиражираната в медиите информация по отношение на конкретните разпоредби във внесения вчера пакет
предложения за законодателни промени поражда сериозни притеснения и опасения у бизнеса, тъй като според КРИБ и
АИКБ крие рискове от възможни злоупотреби и изнудвания, както и от чувствително влошаване на бизнес средата и
условията за осъществяване на инвестиции и стопанска дейност в страната.
Сред тези предложения работодателите открояват възможността на работниците да започнат процедура по
несъстоятелност срещу работодателя при две неплатени работни заплати; преместването на вземанията на работниците
на първо място сред привелигированите кредитори; недопускане до участие в конкурси за обществени поръчки на фирми,
които поради временни затруднения бавят изплащането на възнаграждения.
Работодателите призовават институциите да спазват законите в страната и отправят апел към председателя на Народното
събрание Димитър Главчев незабавно да откаже приемането на пакета предложения и да настоява за неговото оттегляне
и евентуално внасяне по установения ред – след обсъждане в тристранката.
Dnes.bg
√ Работодатели vs. омбудс Мая за модерното робство
Предложенията й били популизъм с риск от изнудване и рекет
Промените за законови промени, с които да се сложи край на неплащането на заплати, внесени в парламента от
омбудсманът Мая Манолова и лидерът на КНСБ Пламен Димитров, сериозно ядосаха работодателите.
Според тях измененията крият рискове от възможни злоупотреби и изнудвания, както и чувствително влошава бизнес
средата и условията за осъществяване на инвестиции.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерация на работодателите и индустриалците, смятат, че
ако се даде възможност на работниците да започнат процедура по несъстоятелност срещу работодателя при две
неплатени работни заплати може да се стигне до насилствено придобиване на жизнеспособни предприятия, посредством
нарочно забавяне на плащания към тях на ключови клиенти.
Преместването на вземанията на работниците на първо място сред привелигированите кредитори заплашва на практика
да торпилира устойчивостта на банковата система в България, като едновременно създава условия за злоупотреби,
посредством съглашателство на работодатели и техни работници и служители и обезстойностяване на гаранциите за
отпускане на кредити, предупреждават работодателите.
Имало и риск от влошаване на условията за правене на бизнес, ако не се допускат фирми до участие в конкурси за
обществени поръчки, които поради временни затруднения бавят изплащането на възнаграждения и по този начин.
"В България не съществува на практика съществен проблем със забавянето на плащането на работни заплати, с изключение
на изолирани случаи, против които работодателите категорично се обявяват. Доказателство за това е, че при 30 милиарда
лева изплатени работни заплати размерът на забавени плащания е едва 30 млн. лева, т.е. едно на хиляда", мотивират се
от КРИБ и АИКБ.
Така че работодателите искат от председателя на парламента Димитър Главчев незабавно да откаже приемането на пакета
предложения и да настоява за неговото.
Употребявайки атрактивния термин "модерно робство", Омбудсманът и КНСБ съзнателно, преднамерено и дори
злонамерено извършват подмяна на тезиса. Наричайки определени нарушения с название, на което в законодателството
на друга европейска държава съответстват изключително тежки престъпления, като реално робство, сексуална
експлоатация, взимане на органи за трансплантация, получавате на услуги с насилие, експлоатация на деца и уязвими хора,
инициаторите на въпросните законодателни промени преднамерено демонизират и стигматизират цялата общност на
предприемачите в България, твърдят още от двете организации.
Освен това според тях подходът на Манолова и на Димитров е изключително неприемлив, той минира социалния диалог,
саботира го и единствено създава напрежение между социалните партньори.
Работодателите смятат, че подобни популистки действия ерозират доверието в българската държава, както на
българските, така и на чуждестранните инвеститори и поставят риска България да бъде сочена като негативно изключение
в рамките на Европейския съюз.
В. Труд
√ Бизнесът против предложението на омбудсмана и КНСБ за законодателни промени
Българските работодатели изразяват своята огромна загриженост от извършеното вчера нарушение на законите и
правилата за водене на социален диалог в Република България, осъществено посредством внасянето на пакет от
предложения за законодателни промени от страна на Омбудсмана на Републиката и КНСБ.
Представителните на национално равнище организации на работодателите в България винаги са отстоявали правовия ред
и спазването на законите в държавата, като са полагали системни усилия за гарантирането на върховенството на закона.
То повелява всички предложения за промени в трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните
отношения, както и въпросите на жизненото равнище в България да бъдат предварително обсъждани в Националния съвет
за тристранно сътрудничество – процедура, която е грубо нарушена с вчерашния акт на Омбудсмана и КНСБ.
Безпрецедентно е предлагането на изменения в Кодекса на труда, без те да бъдат обсъдени с едната група социални
2

партньори! Българските работодатели изразяват своето абсолютно недоумение и остро възмущение от факта, че една
държавна институция погазва по безпрецедентен начин духа на закона и утвърдената в страната практика с това действие.
В България не съществува на практика съществен проблем със забавянето на плащането на работни заплати, с изключение
на изолирани случаи, против които работодателите категорично се обявяват. Доказателство за това е, че при 30 милиарда
лева изплатени работни заплати размерът на забавени плащания е едва 30 млн. лева, т.е. едно на хиляда.
В същото време, тиражираната в медиите информация по отношение на конкретните разпоредби във внесения вчера пакет
предложения за законодателни промени поражда сериозни притеснения и опасения, тъй като крие рискове от възможни
злоупотреби и изнудвания, както и чувствително влошава бизнес средата и условията за осъществяване на инвестиции и
стопанска дейност в страната. Няколко конкретни примера в това направление са:
Възможността на работниците да започнат процедура по несъстоятелност срещу работодателя при две неплатени работни
заплати – може да бъде ползвана за насилствено придобиване на жизнеспособни предприятия, посредством нарочно
забавяне на плащания към тях на ключови клиенти;
Преместването на вземанията на работниците на първо място сред привелигированите кредитори заплашва на практика
да торпилира устойчивостта на банковата система в България, като едновременно създава условия за злоупотреби
посредством съглашателство на работодатели и техни работници и служители и обезстойностяване на гаранциите за
отпускане на кредити;
Влошаване на условията за правене на бизнес при недопускане на фирми до участие в конкурси за обществени поръчки,
които поради временни затруднения бавят изплащането на възнаграждения и по този начин – задълбочаване на
затрудненията им до степен на криза и фалит.
Национално представителните организации на работодателите винаги са отстоявали и насърчавали коректния социален
диалог и спазването на законите в сферата на трудовоправните и социалноосигурителните отношения. Доказали са се като
отговорен партньор в социалния диалог – и на национално, и на европейско равнище и настояват да не се допуска това
грубо нарушение на световната и европейска практика, като призовава всички отговорни и засегнати институции да спазят
българското законодателство. В частност, призовават председателя на 44-то Народно събрание на Република България г-н
Главчев незабавно да откаже приемането на пакета предложения и да настоява за неговото оттегляне и евентуално
внасяне по установения ред – а именно – след обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Употребявайки атрактивния термин „модерно робство“, Омбудсманът и КНСБ съзнателно, преднамерено и дори
злонамерено извършват подмяна на тезиса. Наричайки определени нарушения (които работодателските организации
винаги са порицавали) с название, на което в законодателството на друга европейска държава съответстват изключително
тежки престъпления, като реално робство, сексуална експлоатация, взимане на органи за трансплантация, получавате на
услуги с насилие, експлоатация на деца и уязвими хора, инициаторите на въпросните законодателни промени
преднамерено демонизират и стигматизират цялата общност на предприемачите в България.
Този подход е изключително неприемлив, той минира социалния диалог, саботира го и единствено създава напрежение
между социалните партньори и институциите в лицето на Омбудсмана.
В заключение, работодателите напомнят, че подобни популистки действия ерозират доверието в българската държава,
както на българските, така и на чуждестранните инвеститори и поставят риска България да бъде сочена като негативно
изключение в рамките на Европейския съюз.
Dnes+
√ Бизнесът "скача" на Омбудсмана и КНСБ
В своя позиция до медиите, българските работодатели Асоциацията на индустриалния капитал в България-АИКБ и
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ, изразяват огромна загриженост от извършеното
вчера според тях нарушение на законите и правилата за водене на социален диалог в Република България, осъществено
посредством внасянето на пакет от предложения за законодателни промени от страна на Омбудсмана на Републиката и
КНСБ.
Коментират, че всички предложения за промени в трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения,
осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в България да бъдат предварително обсъждани в
Националния съвет за тристранно сътрудничество - процедура, която според тях е грубо нарушена с вчерашния акт на
Омбудсмана и КНСБ.
АИКБ и КРИБ считат, че "употребявайки атрактивния термин "модерно робство", Омбудсманът и КНСБ съзнателно,
преднамерено и дори злонамерено извършват подмяна на тезиса. Наричайки определени нарушения (които
работодателските организации винаги са порицавали) с название, на което в законодателството на друга европейска
държава съответстват изключително тежки престъпления, като реално робство, сексуална експлоатация, взимане на
органи за трансплантация, получавате на услуги с насилие, експлоатация на деца и уязвими хора, инициаторите на
въпросните законодателни промени преднамерено демонизират и стигматизират цялата общност на предприемачите в
България."
За работодателите този подход е изключително неприемлив, той минира социалния диалог, саботира го и единствено
създава напрежение между социалните партньори и институциите в лицето на Омбудсмана.
Безпрецедентно е предлагането на изменения в Кодекса на труда, без те да бъдат обсъдени с едната група социални
партньори, допълват от двете организации.
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"Българските работодатели изразяват своето абсолютно недоумение и остро възмущение от факта, че една държавна
институция погазва по безпрецедентен начин духа на закона и утвърдената в страната практика с това действие", заявяват
АИКБ и КРИБ.
В България не съществува на практика съществен проблем със забавянето на плащането на работни заплати, с изключение
на изолирани случаи, против които работодателите категорично се обявяват. Доказателство за това е, че при 30 милиарда
лева изплатени работни заплати размерът на забавени плащания е едва 30 млн. лева, т.е. едно на хиляда, коментират
работодателите.
АИКБ и КРИБ считат, че тиражираната в медиите информация по отношение на конкретните разпоредби във внесения
вчера пакет предложения за законодателни промени поражда сериозни притеснения и опасения, тъй като крие рискове
от възможни злоупотреби и изнудвания, както и чувствително влошава бизнес средата и условията за осъществяване на
инвестиции и стопанска дейност в страната.
В своята позиция, работодателите дават и няколко конкретни примера в това направление:
Възможността на работниците да започнат процедура по несъстоятелност срещу работодателя при две неплатени работни
заплати - може да бъде ползвана за насилствено придобиване на жизнеспособни предприятия, посредством нарочно
забавяне на плащания към тях на ключови клиенти;
Преместването на вземанията на работниците на първо място сред привелигированите кредитори заплашва на практика
да торпилира устойчивостта на банковата система в България, като едновременно създава условия за злоупотреби
посредством съглашателство на работодатели и техни работници и служители и обезстойностяване на гаранциите за
отпускане на кредити;
Влошаване на условията за правене на бизнес при недопускане на фирми до участие в конкурси за обществени поръчки,
които поради временни затруднения бавят изплащането на възнаграждения и по този начин - задълбочаване на
затрудненията им до степен на криза и фалит.
Национално представителните организации на работодателите считат, че винаги са отстоявали и насърчавали коректния
социален диалог и спазването на законите в сферата на трудовоправните и социалноосигурителните отношения.
Също така смятат, че "са се доказали като отговорен партньор в социалния диалог - и на национално, и на европейско
равнище и настояват да не се допуска това грубо нарушение на световната и европейска практика, като призовава всички
отговорни и засегнати институции да спазят българското законодателство."
В частност, призовават председателя на 44-то Народно събрание на Република България г-н Главчев незабавно да откаже
приемането на пакета предложения и да настоява за неговото оттегляне и евентуално внасяне по установения ред , тоест
след обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
В заключение, работодателите напомнят, че "подобни популистки действия ерозират доверието в българската държава,
както на българските, така и на чуждестранните инвеститори и поставят риска България да бъде сочена като негативно
изключение в рамките на Европейския съюз."

Важни обществено-икономически и политически теми
News.bg
√ Липса на дигитални умения в администрациите проблем пред е-управлението
Държавна агенция "Електронно управление" работи в три основни направления. Това обяви председателят й Росен
Желязков. По време на кръгла маса "Национални приоритети в развитието на е-управлението" той очерта основните
предизвикателства и проблеми в процеса на развитие на електронното управление и ролята на агенцията.
Основните направления са оценка на наличните ресурси, преценка на необходимите такива за в бъдеще, контрол и
публичност на проектите, дейностите и бюджетите, както и по подготовката и реализацията на ключовите информационни
системи, регистрите и информативната съвместимост.
Според анализ на изминалите 10-15 години има значителен напредък за определени сфери, за други няма никакъв
напредък.
Наличието на много хартиени процеси в специалните закони - подлежи на промяна, за което тече необходимата
подготовка, увери Желязков. Сред принципите на администрацията, които следва да станат задължителни са тези за
еднократно събиране на данни, електронизация на услугите с приоритет.
Липсва приоритизация на електронните услуги. По време на прегледа им от агенцията се натъкнали на електронната услуга
- "регистрация на пътно превозно средство с животинска тяга" и се чудели кой е потребителят на тази административна
електронна услуга. Такава административна електронна услуга съществува с всичките и функционалности, заяви Желязков.
По думите му, за да бъде достъпна и функционална една електронна услуга, тя трябва да е близка до потребителя, а
условие за това били електронната идентификация, която все още липсва на национално ниво.
Като проблем Желязков констатира липсата на дигитални умения в администрациите.
Сред приоритетите на агенцията е развитието на споделената инфраструктура на електронното управление, развитие на
единна информационна инфраструктура и предстоящия за изграждане държавен частен хибриден облак. Росен Желязков
бе категоричен, че бизнесът и хората трябва да престанат да се занимават с куриерстване между администрациите, както
и с удостоверителни услуги. По думите му те трябва да си станат вътрешноадминистративни услуги.
Услугите, близки до потребителите, следвало да станат като епизоди от живота. Желязков заяви, че всички услуги трябва
да се правят като електронни, а не да се електронизират процеси. В момента зад всяка една услуга съществували
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множество процеси. В немалко от случаите процесите се правели електронно, но това не променяло административната
тежест.
Росен Желязков заяви, че бремето на администрацията ще си остане, докато продължават да се изискват наново едни и
същи данни за предоставяне на дадена административна услуга.
Той даде пример с годишния стикер за зелена зона, като за четвърти пъти от Центъра за градска мобилност му изисквали
нотариалния акт.
Автоматичен обмен между ключови регистри в Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Министерство на вътрешните работи значително щяло да редуцира необходимостта от използване на удостоверителните
услуги.
В. Сега
√ Младежи ще вземат до 50 хил. лв. нисколихвен кредит за бизнес
13 финансови институции ще раздават 50 млн. лв. от еврофондовете
Младежи до 29 г., хора с увреждания и хора без работа повече от половин година, които тепърва започват бизнес, ще имат
достъп до нисколихвени микрокредити в размер между 5 хил. лв. и близо 49 хил. лв. Достъп до парите ще имат социални
фирми - също създадени току-що или вече работещи. Кредитите ще се отпускат от банки и други финансови институции.
Фондът на фондовете, който управлява тези финансови инструменти, вече е обявил обществена поръчка. Ресурсът от 50
млн. лв. е разпределен в 13 позиции - от 1 млн. лв. до 10 млн. лв. Банките и другите институции, които искат да дават
кредитите, трябва да осигурят собствено съфинансиране между 20% и 30% в зависимост от това на кого отпускат кредите.
Парите, предоставени от оперативната програма, ще се отпускат с 0% лихва, а максималният срок може да е 10 години,
пише в условията на поръчката. Срокът за кандидатстване за финансовите институции е 5 май. Според мотивите на
поръчката чрез този ресурс ще се подпомогне младежката заетост, ще се осигури достъпно финансиране за създаване и
развитие на стартиращи предприятия. Поне 10% от финансовия инструмент за всяка банка или друга институция ще трябва
да се даде на млади хора до 29 г., които започват свой бизнес.
"Тази подкрепа е съобразена с пазарните проучвания, идентифицираните пазарни неуспехи, неоптимални инвестиционни
ситуации и анализа на научените уроци от предходния програмен период", пише още в поръчката. Предварителната
оценка на финансовите инструменти по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" показала, че равнището
на заетостта е особено ниско сред уязвимите социални групи, като младежи до 29 г., хора с увреждания, малцинствени
групи и нискоквалифицирани работници. Тези уязвими групи "се считат от банките за некредитоспособни и нерентабилни
поради високия им рисков профил (недостатъчно продължителна дейност, недоказан потенциал за приходи от дейността,
нискокачествени обезпечения, липса или неблагоприятна кредитна история и др.), в резултат на което те нямат достъп до
финансиране на приемливи за тях условия", мотивират се още от Фонда.
ТЪРСЕНЕ
Според предварителната оценка и анализа на потенциала за използване на подобни финансови инструменти у нас за
периода от 2014 до 2020 г. на пазара има нужда от микрокредити в размер на 432 млн. евро, които обаче няма кой да
предостави. Социални предприятия, центрове за обучение, микропредприятия, нуждаещи се от финансиране за обучение
на служителите си и лица, които имат нужда от обучение - да създадат компания или да намерят работа, са посочили, че
имат нужда от тази сума като финансиране, но за нея няма предлагане от банките и другите финансови институции. "При
оценка на търсенето не е правен анализ на икономическата жизнеспособност на потенциалните проекти, а се базира на
личната оценка на участващите в проучването организации за необходимостта им от финансиране", обясниха от
социалното министерство.
√ Пет от стоте най-големи банки работят и в България
Пет от стоте световни мегабанки са представени и в България. Това става ясно от класацията за 2016 г., направена от
финaнcoвaтa плaтфopмa Ѕ&Р Glоbаl Маrkеt Intеllіgеnсе. Данните показват, че макар и малък, българският финансов пазар
е интересен за големите играчи.
"Нашите" банки в топ 100 са френските Ѕосіеtе Gеnеrаlе и ВNР Раrіbаѕ, xoлaндcкaтa ING Grоuр, итaлиaнcкaтa UnіСrеdіt и
бeлгийcкaтa КВС. Някои са представени от дъщерни дружества, а другите имат клонове у нас. От петте най-високи места
заемат ВNР Раrіbаѕ , която е №8 в света по активи, и Ѕосіеtе Gеnеrаlе, която е 18-а. И двете банки оперират у нас чрез
клонове, припомня Моnеу.bg. На 20-о място е UnіСrеdіt, чието дъщерно дружество УниKpeдит Бyлбaнк е най-голямата
банка в България. ING, която има клон у нас, е на 29-o мяcтo в световната класация. КВС Grоuр, която е 79-а сред найголемите сто, е собственик на две банки в България - Cибaнк и OББ. Bтората придобивка на белгийците е съвсем скорошна
- в кpaя нa минaлaтa гoдинa те купиха 99.9% oт OББ и 100% oт лизингoвaтa кoмпaния "Интepлийз" в cдeлкa зa нaд 1.2 млpд.
лeвa.
Китайски финансови гиганти са окупирали първите четири места в ранглистата. Това са Industrial Commercial Bank of China,
China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China, които изпреварват японската Mitsubishi UF, американските
JP Morgan Chase&co, Bank of America и Wells Fargo и британската HSBC Holdings.
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Investor.bg
√ Цените на храните продължават тенденцията си за ръст от началото на април
Най-голям е ръстът в цената на ябълките, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и
тържища
Цените на основни хранителни продукти продължават да растат, показва статистиката на Държавната комисия за стокови
борси и тържища. През изминалата седмица стойността на индекса, изработен от институцията, достигна до 1,479 пункта
след 1,472 пункта седмица по-рано.
Тенденцията за плавно повишаване на цените на храните се наблюдава от началото на април. Малко по-рязко увеличение
имаше в дните преди Великден.
Статистиката показва разнопосочно движение на цените на плодовете и зеленчуците през последните дни. Ябълките са
повишили цената си с почти 10% и се продават за 1,27 лева за килограм на едро. Със 7,4 на сто по-скъпо се е продавало
зелето, а доматите - с почти 4 на сто.
В същото време обаче цената на оранжерийните краставици намалява с 14,4%, а на репичките - с 12,3%. Данните на
Комисията показват още и спад на цената на вносните ягоди с малко над 6 на сто.
Цената на замразеното пилешко месо се повишава с 2,2% до 3,68 лева за килограм на едро, а на ориза - с 1,1% до 1,86 лева
за килограм. С 2% по-евтино се е търгувало прясното мляко, показват още данните на ДКСБТ.
√ Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за планов ремонт
Дейностите се предвижда да продължат до средата на юни
От петък вечерта пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е спрян за планов ремонт“, съобщават от ядрената централа. Дейностите се
предвижда да продължат до средата на юни.
В момента шести блок на централата работи с пълно натоварване на мощността.
В рамките на ремонтните дейности ще се осъществи профилактика на оборудването и на системите на блока, както и
презареждане на реактора със свежо ядрено гориво за 24-та поред горивна кампания.
В периода на спирането предстои да бъдат реализирани планираните дейности от проекта за продължаване на срока на
експлоатация на пети блок. По проекта за повишаване на топлинната мощност до 104% ще бъде извършена подмяна на
статора на турбогенератора с нов и реконструкция на сепарационните системи на два парогенератора.
Economic.bg
√ Явор Алексиев: Скептичен съм, че средната заплата у нас ще достигне 1500 лв.
Доходите на домакинствата ще продължат да нарастват
Едва 30% от хората в момента получават заплата 1500 лв. Скептичен съм, че заплатите ще стигнат това ниво, каквито са
обещанията на бъдещето правителство. За да се случи това, ръстът на икономиката трябва да достигне нива от 4,5 - 5 на
сто. Това заяви Явор Алексиев от Института за пазарна икономика (ИПИ) в сутрешния блок на БНТ. Очаквам доходите да
продължат да нарастват през тази година, допълни той.
В целия Европейски съюз се ограничава употребата на цигари и алкохол. Тенденцията се наблюдава и в България, но тя
по-скоро е принудителна.
Структурата на разходите се подобрява. Домакинствата дават все по-малко пари за храна и безалкохолни напитки и все
повече пари отиват за други работи, като например транспорт. Причина за това са цените на горивата, които известно
време ще се покачват, твърди икономистът.
Инфлацията в страната ни отново е положителна - над 3%. През тази година не се наблюдава повишение на относителния
дял на заплатите в общия доход на домакинствата. През миналата година средната брутна заплата за първи път почти
надхвърли 1000 лв. Въпреки това виждаме, че през 2015 г. от 55% пада на 54% в структурата на домакинския доход, поясни
Явор Алексиев.
По думите му все по-малко хора получават заплата. Повечето получават пенсия. Това се дължи на застаряване на
населението. В дългосрочен план заплатите ще нарастват по-бързо от пенсиите, посочи икономистът.
Все повече хора у нас теглят кредит, за да финансират свое жилище, коментира още Явор Алексиев. Страната ни се нарежда
на 5-о или 6-о място в ЕС по дял на населението, което живее в собствено жилище. В момента се наблюдава ситуация, в
която цените вървят нагоре, но лихвите са ниски.
В. Стандарт
√ Последни 9 дни за плащане на данъци
2 май е крайният срок за подаване в НАП на годишните декларации за доходите
Само 9 дни остават за подаване на годишните данъчни декларации за доходите от 2016 г. и за плащане на дължимите
налози. Тази година крайният срок за пускане на декларациите е 2 май, защото 30 април е неделя, а 1 май е официален
почивен ден. Най-лесно и бързо данъчните декларации може да се подадат по интернет като допълнително удобство е,
че това може да се направи и през почивните дни. За целта можете да използвате електронен подпис или безплатен
персонален идентификационен код, който се взима от офис на НАП.
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Пускането на данъчната декларацията по интернет има няколко предимства. Първото е че пестите много време и не се
налага да ходите до офиса на НАП, а можете да пуснете формуляра когато намерите време - в почивен ден, рано сутрин
или късно вечер. Другото съществено предимство, е че не може да допуснете грешка при изчисляване на дължимия данък,
защото това става автоматично след като въведете данните за получените доходи, внесените осигуровки, платените
авансови налози и ползваните облекчения. Освен това пускането на декларацията по интернет е напълно безплатно, за
разлика от изпращането й по пощата, за което трябва да платите такса за препоръчано писмо.
Ако нямате ПИК (персонален идентификационен код), може да използвате декларация с баркод. За целта тя трябва да се
свали от сайта на НАП www.nap.bg, да се попълни "офлайн" на компютъра, след това да се разпечата, подпише и изпрати
до НАП по пощата или да се подаде лично в офиса на НАП по постоянен адрес. При тази декларация изчисляването на
данъка също става автоматично, а при отпечатването й върху нея се генерира баркод с цялата информация. В НАП само
сканират баркода и цялата информация влиза в информационната система на агенцията, което пести време за обработка
на данните.
Самото плащане на дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация също трябва да стане до 2 май като
може да се направи в клон на всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Всички данъци се
плащат по една банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълва само кода за вид плащане - 11 00 00 „Данъци
и други приходи за централния бюджет". Данъците може да се платят и по интернет през сайта на НАП, като за целта е
необходима и регистрация в ePay.bg, или като ползвате личното си интернет банкиране. Парите може да се изпратят и с
пощенски запис. В офисите на НАП има банкови гишета, където плащането на годишния данък върху доходите на
гражданите е безплатно - не се събират банкови такси. Повече информация за попълването и подаването на данъчни
декларации, както и за плащане на налозите, може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената
на градски разговор.
В.Труд
√ Посрещаме делегация от китайски инвеститори
Делегация от китайски инвеститори идва на посещение в България. Те ще участват в организираното от евродепутата от
ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков първо национално събитие в Европейския съюз (ЕС), в подкрепа на наскоро лансираната
инициатива на Европейската комисия „ЕС-Китай 2018 – година на туризма“, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.
Конференцията „ЕС-Китай 2018 – година на туризма и нови възможности за инвестиции за българския туристически сектор“
ще представи България като успешна дестинация за бизнес и туризъм и цели да срещне българския и китайския
туристически бранш, както и представители на местните власти и бизнеса и да създаде възможности за нови потенциални
китайски инвестиции в страната.
Форумът се провежда в партньорство с Европейската туристическа комисия и Българо-Китайската асоциация за развитие
на бизнеса. В рамките на визитата е предвидено китайските инвеститори да посетят няколко български града, за да се
запознаят с възможностите за инвестиции и отдих в страната.
Капитал
√ Еврокомисията обмисля премахване на винетките
Пътните такси в ЕС може да станат зависими от въглеродните емисии на автомобилите
Европейската комисия ще предложи въвеждане на правила, според които леките коли, камионите, автобусите и
микробусите ще плащат по-високи пътни такси, ако изпускат повече въглеродни емисии. Целта е да се намали т.нар.
въглероден отпечатък на транспорта, заявиха двама представители на евроинституциите, цитирани от Reuters.
Предложението още не е оформено окончателно. То може да стане първият опит да се наложат на територията на целия
Европейски съюз общи принципи за пътните такси за леки коли и автобуси, пътуващи на дълги разстояния, които да се
плащат според изминатото трасе.
Един от източниците обяснява, че планът е да се поддържа постоянно средното ниво на пътни такси, т.е. превозните
средства, които замърсяват, да плащат повече от по-чистите. Тежкотоварните камиони са малък дял от товарните средства
по шосетата на ЕС, но изхвърлят една трета от въглеродните емисии в пътния транспорт.
Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), включваща имена като Volvo, IVECO и Daimler, заяви,
че подкрепя разбиването на пътните такси според емисиите на въглероден диоксид, стига те да стимулират ниски емисии
в реални условия на използване на колите и ако между различните марки се води честна конкуренция. "Каквито и да било
пътни такси, които не взимат предвид реалните емисии или цялостната комбинация (гуми, тегло и аеродинамика), ще
намалят оптималното използване на транспортния ни парк", се казва в позицията на ACEA.
Reuters обяснява, че подобна диференциация би трябвало да означава, че понеже ще се увеличи цената на изминат
километър, превозвачите ще бъдат стимулирани да работят по-ефективно. Освен това те ще трябва и по-често да обновяват
камионите и автобусите си, защото иначе ще плащат повече такси заради остарелите.
В момента ЕС има правна рамка за облагането на камиони, но пътните такси за лични автомобили са зона на отговорност
на националните правителства. Предложението няма да принуди държавите да въведат схеми за пътни такси за коли и
камиони, а ще създаде правилата, които подобни схеми трябва да спазват.
Темата за пътни такси и винетки винаги е била политически чувствителна и опитът на еврокомисията да въведе правила за
облагането на колите и премахването на системи, в които таксите зависят от времеви срокове, вероятно ще срещне
съпротива и от правителствата, и от водачите.
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Подготвяната схема предполага премахване на винетките. Това означава, че Германия, която след години на спорове в
страната и с Брюксел най-после получи разрешение да изгради нова такава система, ще трябва да я преработва, ако
предложението стане закон на ЕС.
Превозвачите са против, защото им е по-лесно и евтино да работят с винетки. Промяната би принудила всички да монтират
устройства за изминатото разстояние.
На правителствата пък може да не допадне идеята на Брюксел да ги принуди да разкриват за какво използват средствата
от пътните такси, без да ги задължава да отиват за пътна инфраструктура.
Предложенията ще бъдат публикувани на 31 май, след което ще преминат през дебат и одобрение от Европейския
парламент и националните правителства.
Ерокомисарят по транспорта Виолета Булц призова в петък да бъде създадена общоевропейска система за пътни такси,
която да даде възможност на шофьорите да използват всички европейски пътища, без да се налага да спират на
националните граници.
Множество страни в ЕС имат системи за събиране на пътни такси, но те са отделни и работят по различни начини.
Еврокомисар Булц посочва пред германския в. "Билд", че през май ще направи предложение за общоевропейска система.
По думите й всяка страна може да реши дали иска да има такава схема, но тези, които решат да го направят, трябва да се
включват в стандартизирана електронна система. Таксите ще бъдат събирани чрез предплащане или чрез месечни вноски,
а приходите ще бъдат за страните участнички.
Булц се надява по въпроса да бъде постигнато споразумение до 2019 г.
Money.bg
√ Cлeд избopитe във Фpaнция: Eвpoтo нe e билo тoлĸoвa cĸъпo oт 2016-a нacaм
Eвpoтo пocĸъпнa дo 5-мeceчния cи вpъx cлeд пъpвия тyp нa пpeзидeнтcĸитe избopи във Фpaнция, пpoвeли ce вчepa. Cпopeд
peзyлтaтитe oт вoтa нa бaлoтaж oтивaт цeнтpиcтът Eмaнюeл Maĸpoн и ĸpaйнo-дecният ĸaндидaт Mapин Льo Πeн.
Инвecтитopитe бяxa пpeдпaзливи пpeди пpoвeждaнeтo нa избopитe зapaди oпaceниятa, чe ĸpaйнo-лeвият Жaн-Люĸ
Meлaншoн мoжe дa изпpeвapи Maĸpoн и тoвa дa "oтвopи вpaтaтa" зa нaлaгaнeтo нa eвpocĸeптичнитe мy възглeди в Πapиж.
Πo вpeмe нa paннaтa тъpгoвия в Aзия ĸypcът нa eвpoтo нapacнa c 2%, ĸoeтo гo изпpaти нa нaй-виcoĸoтo мy нивo oт cpeдaтa
нa нoeмвpи минaлaтa гoдинa, пишe ВВС. Taĸa eдиннaтa eвpoпeйcĸa вaлyтa дocтигнa нивo oт 1.09395 eвpo зa дoлap, ĸoeтo
e нaй-виcoĸoтo й paвнищe oт пpeзидeнтcĸитe избopи в CAЩ нacaм.
Cпpямo йeнaтa, eвpoтo пocĸъпнa c 3% дo 5-ceдмичния cи вpъx и дocтигнa 120.905 йeни зa eвpo.
Ocнoвнитe индeĸcи нa aзиaтcĸия пaзap cъщo oтчeтoxa pъcт, ĸaтo япoнcĸият Nіkkеі 225 нapacнa c oĸoлo 1,5 нa cтo.
Южнoĸopeйcĸият Коѕрі и aвcтpaлийcĸият АЅХ 200 cъщo ce изĸaчиxa нaгope c oĸoлo 0,5 нa cтo.
√ Петролът се съвзема след петъчния срив
Цeнитe нa пeтpoлa pacтa в нaчaлoтo нa тъpгoвиятa в пoнeдeлниĸ зapaди нoви cигнaли, чe cпopaзyмeниeтo OΠEK+ зa
cъĸpaщaвaнe нa дoливa щe бъдe пpoдължeнo и cлeд 1 юли.
Cyтpинтa юнcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пocĸъпнaxa c $0,29 (0,56%) - дo $52,25 зa бapeл.
Πpи зaĸpивaнeтo нa тъpгoвиятa в пeтъĸ цeнaтa ce cpинa c $1,03 - дo $51,96 зa бapeл.
Цeнaтa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ зa дocтaвĸa пpeз юни нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в
cъщoтo вpeмe ce пoвиши c $0,24 (0,48%) - дo $49,86 зa бapeл. B пeтъĸ ĸoнтpaĸтитe пoeвтиняxa c $1,09 (2,15%) - дo $49,62 зa
бapeл.
Πoдĸpeпa зa пeтpoлния пaзapи идвa и oт peзyлтaтитe нa пъpвия тyp в нa пpeзидeнтcĸитe избopи във Фpaнция. Лидepcтвoтo
нa цeнтpиcтĸия, пpoeвpoпeйcĸи ĸaндидaт Eмaнyeл Maĸpoн и oчaĸвaнaтa нeгoвa пoчти cигypнa пoбeдa нa втopия,yвeличи
aпeтитa ĸъм pиcĸoви aĸтиви.
Texничecĸия ĸoмитeт нa OΠEK, зaнимaвaщ ce c мoнитopинг въpxy cпaзвaнeтo нa пaĸтa зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa, пoдĸpeпя
нeгoвoтo пpoдължaвaнe c oщe шecт мeceцa. Toвa твъpди aгeнция Вlооmbеrg, пoзoвaвaйĸи ce нa cвoи ocвeдoмeни
изтoчници.
Cпopeд тoзи ĸoмитeт cдeлĸaтa нa пpoизвoдитeлитe oт OΠEK и нa тaĸивa извън ĸapтeлa ĸъм мapт ce изпълнявa 98 пpoцeнтa.
Ho въпpeĸи тoвa, пpeз минaлaтa ceдмицa цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe мapĸи Вrеnt и WТІ зaгyбиxa oт cтoйнocттa cи
oĸoлo 7 пpoцeнтa.
Дaннитe нa Ваkеr Нughеѕ, пyблиĸyвaни в пeтъĸ, пoĸaзaxa pъcт дeйcтвaщитe coндaжни cъopъжeния c 5 дo oбщ бpoй oт 688
coндaжи.
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