Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ АИКБ ще бъде посланик на малкия бизнес в България
Утре ще бъде първата среща на работодателските организации с вицепремиера Валери Симеонов и министъра на
икономиката Емил Караниколов.
Утре ще бъде първата среща на работодателските организации с вицепремиера Валери Симеонов и министъра на
икономиката Емил Караниколов. Срещата беше определена в понеделник, когато Караниколов се срещна с представители
на АИКБ.
АИКБ представиха основните проблеми пред бизнеса, а именно липсата на кадри в основни сектори, засягащи
икономиката. Сред големите проблеми са и липсата на държавен орган, който системно да се бори с бюрокрацията, както
и недостатъчно добрия бизнес климат в страната.
Караниколов даде обещание, че ще подкрепи предлаганите реформи в средното и висше образование в страната. Те
предвиждат учащите, които ползват държавна поръчка или стипендии да имат ангажимент да останат в България поне
няколко години.
Икономическият министър поиска конкретни текстове на закони, които ще помогнат да бъдат установени проблемите пред
бизнес.
Постъпи предложение АИКБ да стане посланик на малкия бизнес в България. Представителите на Асоциацията разбира се,
с готовност ще поемат тази роля, а утре ще бъде обсъден и вариант за делегация на ротационен принцип.
Skener.bg
√ АИКБ ще бъде посланик на малкия бизнес в България
Утре ще бъде първата среща на работодателските организации с вицепремиера Валери Симеонов и министъра на
икономиката Емил Караниколов. Срещата беше определена в понеделник, когато Караниколов се срещна с представители
на АИКБ.
АИКБ представиха основните проблеми пред бизнеса, а именно липсата на кадри в основни сектори, засягащи
икономиката. Сред големите проблеми са и липсата на държавен орган, който системно да се бори с бюрокрацията, както
и недостатъчно добрия бизнес климат в страната.
Караниколов даде обещание, че ще подкрепи предлаганите реформи в средното и висше образование в страната. Те
предвиждат учащите, които ползват държавна поръчка или стипендии да имат ангажимент да останат в България поне
няколко години.
Икономическият министър поиска конкретни текстове на закони, които ще помогнат да бъдат установени проблемите пред
бизнес.Постъпи предложение АИКБ да стане посланик на малкия бизнес в България. Представителите на Асоциацията
разбира се, с готовност ще поемат тази роля, а утре ще бъде обсъден и вариант за делегация на ротационен принцип.
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√ Министърът на икономиката ще се среща всеки месец с бизнеса
Работодателите поставят като проблеми липсата на кадри и бюрокрацията
Първата среща на работодателските организации с вицепремиера Валери Симеонов и министъра на икономиката Емил
Караниколов ще се проведе на 1 юни т.г. Това стана ясно след среща на икономическия министър с представители на АИКБ,
проведена в понеделник по тяхна инициатива. В нея участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, заместникпредседателят Кънчо Стойчев и членовете на Националния съвет на АИКБ Елеонора Негулова, Румен Атанасов, Илия
Келешев и Марин Генов. Те представиха вижданията на Асоциацията за облекчаване на регулаторните режими,
намаляване на административните бариери пред бизнеса и насърчаване на иновациите и производството.
Проблемите, които представителите на АИКБ поставиха, са липсата на кадри за основните сектори на икономиката,
подобряването на бизнес климата у нас и липсата на държавен орган, който да се бори последователно с бюрокрацията.
Министър Караниколов призна, че ръководеното от него ведомство е загрижено за липсата на двустранни договори за
внос на персонал. Той обеща да подкрепи предлаганите реформи в средното и висше образование, за да може учащите
със стипендии или държавна поръчка да имат конкретен ангажимент към българските компании.
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По отношение на регулаторните режими в страната, министър Караниколов поиска справка за конкретни текстове на
закони, които затрудняват бизнеса. Той подчерта, че ще следва принципа със събирането на държавни такси да не се
формират печалби. Такъв според него е случаят в Агенцията по вписванията и Патентното ведомство. Председателят на
АИКБ Васил Велев посочи, че такива такси се събират за услугата по вписване на финансовия отчет на фирмата в Търговския
регистър, за свидетелство за съдимост и за удостоверението за отсъствие на задължения. Като за последната услуга,
спазвайки разпоредбите на Закона за обществените поръчки, фирмата плаща такса освен за общината, където оперира, и
на Столична община.
Васил Велев припомни, че АИКБ е подготвила проект на Постановление на МС за отпадане на класовете и доплащането
към заплатата за прослужено време. Той даде пример с БАН, където този принцип на заплащане води до това
хигиенистките в предпенсионна възраст да взимат по-голяма заплата от младите учени. Икономическият министър се
ангажира да внесе проекта на Постановление в МС, като настоя въпросът аргументирано да бъде представен и на срещата
с работодателските организации този четвъртък. Той ще обсъди с бизнеса на 1 юни т.г. и възраженията относно
административното определяне на минималната заплата в страната, както и конкретните предложения за промяна на тази
практика.
От икономическото ведомство предложиха АИКБ да стане посланик на малкия бизнес. Представителите на Асоциацията
изразиха готовност да поемат тази роля като предлагат в четвъртък да се обсъди и вариант на ротационен принцип тази
функция да се делегира на всички национално представени работодателски организации.
Черно море
√ Ежемесечни срещи с бизнеса обеща министърът на икономиката
Емил Караниколов пое ангажимент пред представители на Асоциацията на индустриалния капитал
Първата среща на работодателските организации с вицепремиера Валери Симеонов и министъра на икономиката Емил
Караниколов ще се проведе на 1 юни т.г. Това стана ясно след среща на икономическия министър с представители на АИКБ,
проведена вчера (29.05.2017 г.) по тяхна инициатива, съобщават от Асоциацията. В нея участваха председателят на
Асоциацията Васил Велев, заместник-председателят Кънчо Стойчев и членовете на Националния съвет на АИКБ Елеонора
Негулова, Румен Атанасов, Илия Келешев и Марин Генов. Те представиха вижданията на Асоциацията за облекчаване на
регулаторните режими, намаляване на административните бариери пред бизнеса и насърчаване на иновациите и
производството.
Председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че Асоциацията е най-представителната организация на работодателите на
национално равнище. Тя представлява 3/4 от икономическите дейности в страната и над 10 000 компании. Асоциацията е
говорител на малкия и среден бизнес в страната и има изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от
общините у нас.
Проблемите, които представителите на АИКБ поставиха са липсата на кадри за основните сектори на икономиката,
подобряването на бизнес климата у нас и липсата на държавен орган, който да се бори последователно с бюрокрацията.
Министър Караниколов призна, че ръководеното от него ведомство е загрижено за липсата на двустранни договори за
внос на персонал. Той обеща да подкрепи предлаганите реформи в средното и висше образование, за да може учащите
със стипендии или държавна поръчка да имат конкретен ангажимент към българските компании.
По отношение на регулаторните режими в страната министър Караниколов поиска справка за конкретни текстове на
закони, които затрудняват бизнеса. Той подчерта, че ще следва принципа със събирането на държавни такси да не се
формират печалби. Такъв според него е случаят в Агенцията по вписванията и Патентното ведомство. Председателят на
АИКБ Васил Велев посочи, че такива такси се събират за услугата по вписване на финансовия отчет на фирмата в Търговския
регистър, за свидетелство за съдимост и за удостоверението за отсъствие на задължения. Като за последната услуга,
спазвайки разпоредбите на Закона за обществените поръчки, фирмата плаща такса освен за общината, където оперира, и
на Столична община.
Васил Велев припомни, че АИКБ е подготвила проект на Постановление на МС за отпадане на класовете и доплащането
към заплатата за прослужено време. Той даде пример с БАН, където този принцип на заплащане води до това
хигиенистките в предпенсионна възраст да взимат по-голяма заплата от младите учени. Икономическият министър се
ангажира да внесе проекта на Постановление в МС като настоя въпросът аргументирано да бъде представен и на срещата
с работодателските организации този четвъртък. Той ще обсъди с бизнеса на 1 юни т.г. и възраженията относно
административното определяне на минималната заплата в страната, както и конкретните предложения за промяна на тази
практика.
От икономическото ведомство предложиха АИКБ да стане посланик на малкия бизнес. Представителите на Асоциацията
изразиха готовност да поемат тази роля като предлагат в четвъртък да се обсъди и вариант на ротационен принцип тази
функция да се делегира на всички национално представени работодателски организации.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Столичната община заделя 36 млн. лв. за ремонти на пътната инфраструктура
26 улици ще бъдат обновени с нови тротоари през тази година
Бюджетът на Столичната община за ремонти на пътна инфраструктура през тази година е 36 млн. лв. за обновяване на
пътни платна, тротоари, поставяне на антипаркинг елементи. Това съобщи днес пред журналисти зам.-кметът по
транспорта на София Евгени Крусев. Той провери поставянето на нова тротоарна настилка от унипаваж по ул. "Шандор
Петьофи" от ул. "Цар Петър" до бул. "Витоша", предава БТА.
Бетонната пътна настилка по "Шандор Петьофи" ще бъде подменена с асфалтова в участъка от ул. "Княз Борис Първи" до
бул. "Витоша", посочи зам.-кметът.
Вече са подменени тротоарите по улиците "Цар Асен", "Княз Борис Първи", "Марин Дринов" в "Оборище", както и тротоари
в ж.к. "Дружба". В момента се работи се по ул. "Методи Андонов" в ж.к. "Младост".
Общо 26 са улиците, по които се поставят нови тротари през тази година. По 24 улици е сменена пътната настилка през
изминалите месеци, основно в крайградските територии в район "Нови Искър", "Панчарево" /селата Лукорско, Чепинци,
Гниляне, Житен/, информира Крусев.
В момента се извършва транспортен анализ на цялостното решение за тунела под НДК. Обявена е процедура за цялостен
ремонт на тунела, включващ хидроизолация, обновяване на всички осветителни и венитлационни системи, обезопасяване
на тролейбусната спирка. Вече е поставено осветление.
Заради новата сграда на съда, която ще бъде отворена през септември, догодина ще се извърши реконструкция на
подходната рампа към тунела, ще бъдат ремонтирани и трамвайните релси на линиите 6 и 7, посочи Крусев. По думите му
при затваряне на тунела, тролеите ще могат да се движат двупосочно по бул. "Патриарх Евтимий".
Зам.-кметът съобщи, че очакваното възстановяване на движението по бул. "Патриарх Евтимий", който беше затворен
преди около година заради строежа на метрото, ще се случи през първите десет дни на юни. Движението ще бъде
еднопосочно по бул. "Патриарх Евтимий", като ще има стеснение, за да влиза техниката за строежа на метрото.
Движението през тунела по бул. "Васил Левски" ще бъде възстановено еднопосочно.
До дни предстои да започне ремонтът на бул. "Шипченски проход" между ул. "Иван Димитров - Куклата" и бул. "Асен
Йорданов", както и на самия бул. "Асен Йорданов" между бул. "Шипченски проход" и кръговото на бул. "Цариградско
шосе", информира още зам.-кметът по транспорта.
√ Лихвите по спестяванията намаляха драстично през април
Единствено средната лихва по салда на депозитите с договорен матуритет в евро на бизнеса се увеличи с 0,01 пр.п.,
отчете БНБ
Лихвените проценти по новите депозити на бизнеса и домакинствата в България през април са намалели драстично,
показва статистиката на Българската народна банка (БНБ).
Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на нефинансовите предприятия през април на
годишна база намалява с 0,24 пр.п. до 0,17%, а по тези в евро – с 0,13 пр.п. до 0,31%.
В сравнение с март средната лихва по спестяванията с договорен матуритет в левове на бизнеса се понижава с 0,30 пр.п.,
а по тези в евро – с 0,15 пр.п.
Депозити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства (нов бизнес)
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Докато депозитите с договорен матуритет в левове през април намаляват с 0,04 пр.п спрямо март, като достигат 0,44%,
спестяванията в евро през миналия месец се увеличават с минималните 0,01 пр. п. до 0,48%.
Средната лихва на депозитите на домакинствата и по нов бизнес, и по салда през април намалява както на годишна база,
така и в сравнение с предходния месец, изчислиха в централната банка.
През април средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада на годишна база с 0,78 пр.п. до
0,39%, а по тези в евро – с 0,50 пр.п. до 0,30%.
В сравнение с март средната лихва по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0,06 пр.п., а по тези в евро –
с 0,04 пр.п.

News.bg
√ Moody"s потвърди кредитния рейтинг на България Baa2 със стабилна перспектива
Международната рейтингова агенция Moody"s потвърди кредитния рейтинг на България Baa2 със стабилна перспектива,
съобщиха от Министерството на финансите.
Решението отразява баланса между устойчивото икономическо развитие и благоприятната фискална позиция, от една
страна, и от друга - предизвикателствата в структурно отношение, свързани с демографските развития.
Като първи фактор за потвърждаване на настоящия рейтинг агенцията посочва устойчивото икономическо развитие и
стабилната перспектива за растежа на БВП в средносрочен план, подкрепени от предсказуемата макроикономическа
политика.
Българската икономика достигна растеж от 3,6 % и 3,4 % съответно за 2015 г. и 2016 г., по линия основно на ръст в частното
потребление и нетния износ. През следващите години експертите от Moody"s очакват растежът да продължи, подкрепен
от подобрените условия на пазара на труда.
Вътрешното търсене ще бъде допълнително ускорено от динамиката на кредитирането и положителния принос на
инвестициите към БВП, като резултат от по-доброто усвояване на средства от фондовете на ЕС. От Агенцията прогнозират
БВП да нараства в реално изражение с 2,9 % през 2017 и 2018 г.
Като втори фактор за рейтинга Moody"s определят добрата фискална позиция с ниско и намаляващо ниво на дълга и
значителен фискален резерв. Експертите отбелязват постигнатото преизпълнение на бюджетната цел през 2016 г., а
именно реализираният излишък в размер на 1,6 % от БВП на касова основа и балансираното салдо на начислена основа,
като резултат от по-висок от очаквания растеж и добрата събираемост, от една страна, и по-ниски от планираните
капиталови разходи, от друга.
За 2017 г. от международната агенция очакват бюджетен дефицит в размер на 0,6 % от БВП. За следващите години
прогнозата на Moody"s е за ограничаване на дефицита и постигане на балансирано бюджетно салдо към 2020 г.
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Moody"s прогнозира спад на съотношението държавен дълг към БВП до 23 % през 2020 г., след достигнатото ниво от 29,5
% през 2016 г. В анализа се посочва още, че дългът на България е значително по-нисък от средния за страните със същия
кредитен рейтинг (Baa2).
На трето място сред факторите за потвърдения рейтинг агенцията посочва структурните предизвикателства пред пазара на
труда, свързани с демографските промени и характеристиките на работната сила, които биха могли да се отразят негативно
върху дългосрочния растеж на икономиката.
Условията, при които Агенцията би повишила държавния кредитен рейтинг, са значителното ускоряване на фискалната
консолидация и свиването на дълга до предкризисните нива, както и провеждането на структурни реформи, които биха
повишили потенциалния растеж на икономиката. От друга страна, действия за намаляване на настоящия рейтинг биха
могли да се предприемат в случаи на възобновяване на политическата нестабилност и отклоняване от следваната стабилна
макроикономическа политика, нов стрес в банковата система, въпреки че е малко вероятно, имайки предвид реформите
в регулациите или при признаци за промяна в приоритетите на правителството за следваната политика на бюджетен
дефицит и държавен дълг.
БНТ
√ Майките ще получават обезщетение от 1 юни за ранно връщане на работа
От 1 юни влиза в сила нова възможност за получаване на пари за майчинство. Жените, които изберат да се върнат на работа
след 135-ия ден от раждането на детето им до навършването му на 1 годинка, ще получат 50% от обезщетението, което им
е отпуснато, съобщиха от Националния осигурителен институт. Така на практика те ще получават заплата и половина.
Милена е в майчинство от няколко месеца. Тя не възнамерява да се връща скоро на работа, докато детето ѝ не навърши
две годинки.
Милена:
“Смятам, че е редно майчинството да си бъде майчинство, тоест да си издържи поне до втората година, разбира се, нали
вече децата стават по-самостоятелни. Смятам, че каузата да бъдеш родител е по-важна от това да се върнеш по-рано на
работа.”
От Националния осигурителен институт съобщават, че през последните години не са много майките в Благоевградска
област, които са прекратили отпуска за отглеждане на дете до 2 години и са решили да се върнат на работа.
Величка Мангурева, старши експерт по осигуряването към Националния осигурителен институт в Благоевград:
“Предвид икономиката ни в нашата страна, на каква заплата са осигурени, какво получават, пък и грижата към децата също.
Всяка млада майка и която и да е, набляга на доброто отглеждане на детето си.”
От Националния осигурителен институт предвиждат с новата промяна в Кодекса за социално осигуряване повече жени да
се върнат на работа, преди да изтече майчинството им.
Величка Мангурева, старши експерт по осигуряването към Националния осигурителен институт в Благоевград:
“Тези майки, които са осигурени на висок осигурителен доход или заемат някаква ръководна длъжност, или пък градят
някаква кариера, тези майки се завръщат по принцип с по-високо възнаграждение.”
Всяка майка, която желае да се върне на работа още през първата година от платения отпуск за отглеждане на дете, трябва
да подаде декларация до работодателя си след 1 юни, за да се възползва от обезщетението, казаха от Националния
осигурителен институт.
В. Стандарт
√ Дават по-лесно втората пенсия
Хората по-лесно ще може да получават втората си пенсия, за която се осигуряват в частните универсални пенсионни
фондове (УПФ). Правото на пенсия за старост от универсален пенсионен фонд ще се придобива при навършване от страна
на осигурените на необходимата възраст за получаване на държавната пенсия, или дори до една година преди това. В
момента за да се вземе пенсия от УПФ е необходимо да се изпълни не само изискването за възраст, но и за стаж за
получаване на държавната пенсия. С промени в Кодекса за социално осигуряване, пуснати за обществено обсъждане от
Министерството на финансите, изискването за стаж за да се получи пенсия от УПФ отпада. За да се вземе пенсията от УПФ
до една година преди навършване на годините за пенсиониране ще бъде необходимо натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигурения да позволяват отпускане на пенсия в размер, не по-малък от минималната
държавна пенсия за стаж и възраст.
При трайно намалена работоспособност над 89,99% хората ще може да получат еднократно или разсрочено средствата,
натрупани по индивидуалната им партида в УПФ, предвиждат още промените. В момента в тези случаи се позволява
еднократно изплащане само на до 50% от средствата, а останалите трябва да се взимат разсрочено през годините.
Предложените промени в КСО предвиждат и премахване на таксата за прехвърляне на натрупаните средства по
индивидуалната партида на осигурения от един пенсионен фонд в друг. Премахва се и таксата за даване на извлечение за
средствата по индивидуалната партида повече от един път годишно. Облекчават се и условията за прехвърляне на хората
от един фонд в друг. Гражданите ще могат да сменят фонда си още на първата година след като си изберат пенсионен
фонд или бъдат служебно разпределени при започване на първата си работа. В момента трябва да изминат поне две
години за да може човек да смени първия си частен фонд, в който се осигурява при започване на работа. След това, както
и досега, хората ще може да сменят фонда си веднъж в годината.
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В. Сега
√ Евтин роуминг в ЕС ще има, но с много условия
Няма нужда след 15 юни абонатите да преподписват договорите си, но операторите ще следят дали над 50% от
разговорите са в чужбина
Разговорите по GSM в страните от Европейския съюз (ЕС) поевтиняват от 15 юни. От тази дата се въвежда изискването
мобилните оператори да таксуват ползването на услугите извън страната, в която са регистрирани, по цени като за
вътрешния пазар. Директивата важи само за 28-те страни от Съюза. За останалите зони се прилагат тарифите на всеки
телеком. Страните в зона ЕС са всички от Европейския съюз, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и някои отвъдморски
територии на Франция.
Това обаче не означава, че евтините тарифи ще важат незабавно и за всички, тъй като има твърде много допълнителни
условия. Те могат да бъдат различни за всеки абонат в зависимост от договора и тарифния план, който има. Така, ако в
абонаментния си план той има неограничен брой минути за разговори с всички национални мрежи, ще може да се обажда
на всеки номер от мрежа на оператор в зона ЕС без ограничения. Ако пък има ограничен брой минути, ще може да ги
ползва, но когато свършат, операторът ще го таксува за всяка допълнителна минута разговор. Затова от мобилните
оператори съветват всеки клиент, ако има въпроси, да потърси разяснения конкретно за своя абонаментен план.
През последните дни зачестиха сигнали от клиенти за това, че телекомът им ги атакува с нови предложения и непонятни
съобщения. Това е и причината за много въпроси и неясноти по бъдещите условия за цените на разговорите в рамките на
ЕС. Объркани клиенти алармираха, че получават есемеси с информация за промяна в общите условия заради новия
европейски регламент.
Роумингът всъщност не отпада, а се премахват таксите, които вдигат сметката за разговори в чужбина. Новият регламент
бе обявен преди месеци и всеки от трите големи мобилни оператора се подготвяше и информираше абонатите си за
промените. Те се състоят основно в нови текстове в общите условия към всеки договор, които се променят, така че да
отговорят на европейския регламент.
Вчера от "Теленор", откъдето също пускат съобщения до абонатите, изпратиха подробни разяснения какво следва след 15
юни. Тези основни правила важат и за "Мтел" и "Виваком". Експертите обясняват, че роумингът не отпада, а ще се таксува
така, че да бъде по-евтино и удобно за потребителите, докато пътуват. Докато пътувате в зона ЕС, ще можете да ползвате
мобилния си телефон и включеното в абонаментния план като в България. Тези условия важат и за клиенти на договор, и
за хората с предплатена карта. Входящите обаждания и съобщения няма да се таксуват, реално те ще са безплатни.
Важно за потребителите е, че новите европейски правила категорично не налагат преподписване на текущия или
подписване на нов договор. Не е нужно и да се сменя абонаментният план, за да се възползваме от новите условия за
роуминг. Промяната на цените се въвежда автоматично и не се налага потребителите да правят нищо. Затова от Комисията
за защита на потребителите предупредиха, че всеки трябва да прецени внимателно, дори и да му отправят нова оферта,
дали тя ще е изгодна.
Ето и някои примери. Ако в плана има национални минути, в роуминг може да използвате всичките. Ако имате в
абонаментния си план неограничен брой минути за разговори с всички национални мрежи, ще можете да се обаждате на
всеки номер от мрежа на оператор в Зона ЕС без ограничения. Ако имате ограничен брой минути, също ще можете да ги
ползвате, а когато свършат, операторът ще ви таксува за всяка допълнителна минута разговор така, както би ви таксувал
по абонаментния ви план и в България.
Ако имате само минути в мрежата на един оператор и не сте в България, разговорите ще се таксуват като разговори към
други национални мрежи - пак според тарифата в абонаментния план в България. По същия начин се таксуват и есемесите.
Ако имате включени национални есемеси в плана, можете да ги ползвате без ограничения към всички номера от мрежите
в Зона ЕС.
Трябва обаче да се има предвид, че регламентът предвижда освен поевтиняване на услугата и защита за самите мобилни
оператори от злоупотреби. Така например в новите общи условия на "Мтел", публикувани на сайта на телекома, е
записано, че ще следи дали преобладаващото потребление в мрежата е на територията на България. Операторът ще
анализира периода от последните 4 месеца и дали 50% от обема на това потребление е у нас. Ако има съмнение за това,
че разговорите са предимно извън България в роуминг в зоната на ЕС, операторът има право да прилага надценки. За това
обаче абонатът ще бъде предупреден изрично със съобщение.Тези правила се прилагат, защото в противен случай ще има
възможност чужди клиенти да се възползват от по-ниски цени в дадена държава, а да говорят в страна, където пазарът е
определил по-високи. Целта на новата регулация е роумингът да е по-евтин само при кратковременни пътувания.
При мобилния интернет ситуацията е по-различна. Ако в плана ви има включени национални мегабайти (МБ), ще може да
ги ползвате и докато пътувате в Зона ЕС, но са възможни ограничения. От "Теленор" например обясниха, че ще ви
предоставят определено количество МВ или ще можете да ползвате всички текущо включени МВ в роуминг без
допълнително заплащане. Ако се превиши този обем, "Теленор" ще таксува по 1,7 ст. с ДДС всеки допълнителен МВ. Но
ще уведоми, когато са достигнати 80% от МВ за роуминг, както и когато ги изчерпите напълно.
Още през април "Виваком" пък излезе с планове, в които всички включени национални минути важат и за разговори със
страните в ЕС. Може да се изберат девет плана на цени от 9,99 до 49,99 лева на месец. Телекомът стартира и първия по
рода си план с неограничени MB на максимална скорост в България, без разделение към различни сайтове и приложения
- Smart U. Той предлага и неограничени минути отново за ползване в страната и в целия Европейски съюз. Всички тарифни
планове от новата линия имат включени неограничени минути за разговори в мрежата на "Виваком", като част от тях имат
и безплатни минути към фиксирани и мобилни мрежи в ЕС. Плановете осигуряват и до 7500 MB за безплатно сърфиране в
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роуминг в ЕС. Smart тарифите имат достъп до 4G мрежата без значение от месечната такса и без да е необходимо
потребителите да плащат допълнително за това.
ЧЕРВЕНА ЛАМПА
Операторите предлагат сключване на договори от разстояние - с SMS или обаждане. Така може да се съгласите и да
приемете новите условия, но по Закона за защита на потребителите договорът не може да влезе в сила без подпис. Затова,
дори и да решите да видите новия проектодоговор, помислете и се посъветвайте, преди да вземете решение. Все пак
договорът от разстояние се подписва чрез куриер, но може и да бъде развален до 14 дни. В случай че подпишете в офис
на оператора, имате 7 дни, освен ако в документа не е записано изрично нещо друго.
Economic.bg
√ Държавната Банка за развитие отчете 50 млн. лв печалба за 2016 г.
Общото събрание е решило да се разпредели дивидент в размер на 50% от финансовия резултат, като останалата
част от печалбата е заделена за резерви на ББР
Групата на Българска банка за развитие (ББР), в която освен финансовата институция влизат още Националният
гаранционен фонд и Микрофинансираща институция „Джобс“, отчита 44.9 млн. лв. печалба за 2016 г. Увеличението спрямо
предходната година е 18%, стана ясно след проведеното Общо събрание на акционерите. Активите на финансовата
институция нарастват до 1.9 млрд. лв.
На Общото събрание е взето решение 50% от печалбата за 2016 г, да бъде разпределена под формата на дивидент, а
останалата част от печалбата е заделена за резерви на ББР. Т.е. в държавния бюджет ще влязат 22.45 млн. лв., тъй като
Министерството на финансите притежава 99.9% от капитала на ББР.
Запазването на половината от печалбата, според ББР, затвърждава практиката на държавата "да инвестира в укрепването
на потенциала на банката предварително, а не в резултат на неотложна необходимост". Вследствие на това решение
капиталовата адекватност на ББР остава най-високата в българската банкова система - 49.13% към края на 2016 г.
Банката бе оценена с висока устойчивост на външни шокове след проведения в средата на 2016 г. преглед на качеството
на активите и свързаните стрес-тестове. През февруари 2017 г. международната рейтингова агенция Fitch потвърди
кредитния рейтинг на ББР на ниво „BBB-" със стабилна перспектива.
За дванадесетте месеца на миналата година банката е привлякла дългосрочен инвестиционен ресурс в размер на 420 млн.
лв от чуждестранни финансови институции, сред които Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие към
Съвета на Европа, КфВ, Индустриалната и търговска банка на Китай.
Чрез дъщерното си дружество Национален гаранционен фонд (НГФ) ББР продължава осигуряването на гаранции в полза
на МСП, като по този начин улеснява достъпа им до финансиране. Към края на м.г. НГФ е гарантирал предоставени от
търговските банки кредити за 655 млн. лв. По този начин са подкрепени над 5300 малки и средни предприятия. В
продължение на тази политика НГФ подписа в края на 2016 г. споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за
40 милиона евро финансиране за МСП в България в рамките на Плана „Юнкер" по програма COSME на Европейската
комисия.
През 2016 г. дъщерното на ББР дружество МФИ „Джобс" сключи 103 нови договори за кредит и лизинг и предостави
финансиране на крайни клиенти в размер на 6.9 млн. лв., с което кредитният и лизингов портфейл на дружеството нарасна
до 12.2 млн. лв.
Само за предходната година ББР стартира 3 нови програми за индиректно финансиране на бизнеса - програма „Напред",
програма за микрофинансиране „Прогрес" и програмата за финансов лизинг „Лизинг лайн".
Програма „Напред" е предназначена за МСП и е първата, по която ББР поема и до 30% от риска от отпуснатите кредити от
търговските банки. Към края на март 2017 г. четирите банки-партньори са финансирали 466 малки и средни фирми на обща
стойност 102,3 млн. лв. и общо 7237 служители. Обемът на програма „Напред" е 150 млн. лева.
По програма „Прогрес" са финансирани 176 микрокомпании, като средният размер на заемите е 20 542 лв. Кредитите по
програмата са предназначени за компании с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. евро, както и самонаети
лица, желаещи да развиват бизнес. Максималният размер на предоставяното микрофинансиране е до 25 000 евро.
„Лизинг лайн" е програма индиректно кредитиране за финансов лизинг за закупуване на машини и оборудване на микро,
малки и средни предприятия. За по-малко от година 233 компании са закупили дълготрайни материални активи на лизинг
по програмата, като общата стойност на придобитите лизингови активи е 11,074 млн. лв. Програмата разполага с финансов
ресурс в размер на 40,145 млн. лв.
Manager.bg
√ Спад на икономическото доверие в Еврозоната след 10-годишен максимум
Икономическото доверие в Eврозоната е спаднало през май, след като през април достигна близо 10-годишен максимум.
Особено голямо е понижението при услугите, сочат публикуваните днес данни на ЕС, цитирани от Ройтерс.
В месечното си проучване Европейската комисия уточни, че нейният индекс за икономическото доверие в еврозоната е
спаднал до 109,2 пункта спрямо преразгледания към повишение индекс за април 109,7 пункта. Икономистите, анкетирани
от Ройтерс, очакваха увеличение на показателя до 110 пункта.
Спадът на доверието се дължи предимно на намалелия оптимизъм за сектора на услугите, който е най-голям в еврозоната.
За май показателят се е понижил до 13 пункта спрямо 14,2 пункта през април.
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Доверието в сектора на търговията на дребно също е спаднало от 3,1 пункта до 2 пункта. Промишленият сектор обаче
отчита растеж на доверието до 2,8 пункта спрямо 2,6 пункта, което е признак, че икономиката на еврозоната все още е във
фаза на стабилно възстановяване.
Очакванията за инфлацията сред потребителите са се понижили до 12,8 пункта спрямо 13,9 пункта, което пък е признак за
желание за бъдещи покупки. Очакванията за продажните цени сред производителите са останали без промяна.
По-ниската инфлация ще намали натиска върху Европейската централна банка да прекрати скоро паричните си стимули.
Показателят за общото потребителско доверие е нараснал до минус 3,3 пункта през май спрямо преразгледаните към
понижение минус 3,6 на сто през април.
Econ.bg
√ Петролът продължава да поевтинява от сутринта
Фючърсът за юли за петрола сорт Brent на лондонската борса се понижи с нови 19 цента – до 51,65 долара за барел
Цeнaтa нa пeтpoлa пaднa в paннaтa тъpгoвия в cpядa, cлeд ĸaтo cтaнa яcнo, чe Либия щe yвeличи дoбивa cи. Πoвишeнитe
зaпacи в paзĸъcвaнaтa oт ĸoнфлиĸти Либия, ĸaĸтo и тeзи в CAЩ, пoдĸoпaвaт ycилиятa нa пaĸтa OΠEK+ зa нaмaлявaнe нa
дoбивa и пoвишaвaнe нa цeнитe дo пoнe 60 дoлapa зa бapeл.
Според данните от търговията на 30 май стойността на юлския договор за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures в
Лондон се понижи с 0,45 долара или 0,9% - до 51,84 долара за барел.
Договорът за юли за лекия петрол сорт WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) поевтиня с 0,14 долара, или 0,3 на сто до 49,66
долара за барел.
Тази сутрин петролът продължава да поевтинява.
Фючърсът за юли за петрола сорт Brent на лондонската борса се понижи с нови 19 цента – до 51,65 долара за барел.
Котировката на договора за юни за петрола сорт WTI спадна с 29 цента, или 0,6 процента – до 49,47 долара за барел.
Oчaĸвa ce пpoизвoдcтвoтo нa пeтpoл в Либия дa ce yвeличи дo 800 000 бapeлa нa дeн тaзи ceдмицa, пo дaнни нa дъpжaвнoтo
вeдoмcтвo, oтгoвapящo зa дoбивa.
Aнaлизaтopи oчaĸвaт тoвa дa пoвиши изнoca. Cpeднo пpeз тaзи гoдинa, ĸaтo изĸлючим eĸcпopтa пo нeфтoпpoвoдитe, Либия
e пpoдaвaлa пo 500 000 бapeлa, cpaвнeнo c 300 000 пpeз 2016 г.
Money.bg
√ Πayндът тpъгнa нaдoлy cлeд oпaceния, чe Meй щe зaгyби мнoзинcтвoтo нa Ocтpoвa
Πayндът пpoдължaвa дa гyби cтoйнocт cлeд пopeдни пpитecнeния нa инвecтитopитe, чe ĸoнcepвaтopитe във
Beлиĸoбpитaния мoжe дa нe ce пpeдcтaвят нa oчaĸвaнoтo нa нивo нa избopитe нa 8 юни, пpeдaвa Rеutеrѕ.
Baлyтaтa зaгyби oщe 0.3% oт cтoйнocттa cи и ce тъpгyвa зa 1.12816 дoлapa.
Cпopeд изcлeдвaнe нa YоuGоv ĸoнceвaтopитe мoгaт дa зaгyбят 20 мecтa, a лeйбъpиcтитe дa cпeчeлят нoви 30 в cpaвнeниe
cъc ceгaшнaтa ĸoнфигypaция в пapлaмeнтa. Изcлeдвaнeтo e пopeднoтo, ĸoeтo пoĸaзвa, чe oдoбpeниeтo зa пapтиятa нa
пpeмиepa Tepeзa Meй въpви нaдoлy, a инвecтитopитe ca пpитecнeни, чe ĸoнcepвaтopитe мoжe и дa нe cпeчeлят c
мнoзинcтвo.
Дoлapът пъĸ дocтигнa нaй-ниcĸoтo cи нивo oт 12 дни cпpямo cмятaнaтa зa cигypнa йeнa. Зeлeнaтa вaлyтa пaднa дo 110.665
йeни.
Инвecтитopитe пpoдължaвaт дa ce пpитecнявaт, чe paзcлeдвaнeтo зa вpъзĸитe нa Дoнaлд Tpъмп c Pycия щe пoдĸoпae
пpoгpeca пo дaнъчнaтa peфopмa, oбeщaнa oт aдминиcтpaциятa.
Eвpoтo cъщo пoeвтиня c 0.1% зapaди възмoжнocттa зa пo-paнни oт oчaĸвaнoтo пpeдcpoчни избopи в Итaлия и пo-ниcĸия
pъcт нa инфлaциятa в Гepмaния.
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