Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БНТ
√ Васил Велев: Държавната администрация изисква данни, с които вече разполага
Таксите като перо в приходната част на бюджета са сравними с постъпленията от корпоративния данък, което е достатъчно
красноречиво. Те би трябвало да покриват разходите за тяхното администриране и да клонят към нула, както е в държавите
с пазарна икономика. Това при нас е сериозен проблем, защото струват на хората не само пари, а и време, каза в "Денят
започва" Васил Велев - председател на УС на АИКБ.
Според него не е достатъчно единствено да се ревизира ценоразписа на услугите, а някои от тях направо да отпаднат.
Ние не искаме да облекчат начина на плащане чрез Интернет или услугата да бъде електронна. Ние нямаме нужда от тази
услуга - който иска да знае дали сме осъждани или не и има право да знае, да има достъп и да си провери сам, даде пример
Велев. Друг такъв пример е изискванията за доказване на отсъствие на задължения към общината, допълни бизнесменът.
Той обърна внимание, че самата държавна администрация много често изисква от гражданите и бизнеса данни, с които
самата тя разполага.
За повече информация вижте видеото.
Novini.bg
√ Васил Велев: Доброто административно обслужване насърчава доброволното плащане на данъци
По-малкото административни прегради за бизнеса и гражданите е равносилно на повече човешки ресурс за икономиката.
Това каза в сутрешния блок на БНТ председателят на Управителния съвет ан Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев. Доброто административно обслужване насърчава доброволното плащане на данъци. Когато хората
виждат, че имат срещу себе си държава, която ефективно управлява обществения ресурс, укриването на данъци и сивата
икономика намаляват, посочи Велев. Затова административната реформа трябва да се проведе с нужната решителност, тя
не е еднократен акт. Законите трябва да се пишат така, че да са удобни не на администрацията, а на гражданите и бизнеса,
каза още Васил Велев.
В. Стандарт
√ След оттеглянето на "Евромакс" от Трън: Работодатели: Има опасност от злоупотреби с референдуми
Законът защитава правата на гражданите, а популизмът ще ги остави бедни, се казва в декларация на КРИБ, АИКБ и
БСК
Работодателските организации се опасяват, че е възможна лавинообразна злоупотреба с референдуми след случилото се
в Трън.
В понеделник компанията "Евромакс Сървисиз" обяви, че се отказа да инвестира в града, след като на 11 юни при
допитване местните жители гласуваха против развитието на златодобива. Законността на референдума, който бе
предшестван от негативна кампания срещу инвеститора, както и коректността на поставения на него въпрос, се оспорват в
съда.
Вчера работодателските организации КРИБ, АИКБ и БСК излязоха с декларация, в която се казва, че уважават
инициативите на гражданското общество, но изразяват тревога, че с възможността за разширено участие на гражданите
в управлението на национално и местно ниво може да се злоупотребява.
"Правото на една общност да се произнесе по поставен на референдум въпрос не е неограничено. Доколкото този народен
вот замества директно актa на съответен властови орган, той трябва да бъде съобразен с нормативните изисквания.
Когато въпросите са формулирани така, че действително заложеният в тях смисъл е питане дали да бъде спазван законът
или не, вотът се използва като оправдание за неизпълнение на задълженията на властовия орган и абдикиране от поемане
на отговорност, експлоатиране на общественото мнение и популистки внушения, които са в противоречие с установените
в Конституцията и законите норми", се казва в декларацията на работодателите.
В документа се посочва още, че най-голямата гаранция за защита на правата и интересите на всеки човек, респективно на
местните общности, е строгото прилагане на закона. И че "популизмът няма да помогне обществото ни да се отърси от
потискащата бедност и да заживее достойно, а институционалното му насърчаване е крачка към произвол". "Икономиката
трябва да се развива в предвидима среда, гарантирана от закрепения в чл. 19, ал. 3 от Конституцията на РБ принцип, че
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"Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона".
Затова, водени от тревогата за възможни манипулации и превратно използване на референдумите, категорично заявяваме
нашето желание да не бъде възпрепятствано изграждането на благоприятна бизнес среда. Това не би довело до нищо
друго, освен до дълбоко подриване основите на демократичната държава и до отслабване градивната сила на
гражданското общество", пише още в декларацията.
В. Труд
√ КРИБ, АИКБ и БСК: Изрязяваме тревога от възможността на лавинообразна злоупотреба с референдума
Във връзка с референдума в Трън, обявен от прокуратурата за незаконосъобразен, организациите на работодателите –
КРИБ, АИКБ и БСК, приеха декларация.
Ето и нейния текст:
Ние, национално представителните организации на работодателите,
Като приветстваме възможността за разширяване участието на гражданите в управлението на национално и местно ниво
в една демократична и правова държава.
Като последователно и в единодействие като национално представителни работодателски съюзи съдействаме за
развитието на родната икономика, за устойчив растеж в съответствие с интересите на нашите членове,
Като работим за трайно повишаване благосъстоянието на нашето общество чрез труд и пазарна икономика.
Намираме за необходимо да вземем отношение по вълнуващите ни днес въпроси за един от инструментите на пряката
демокрация – референдума:
Уважаваме инициативите на гражданското общество. Самите ние сме част от него. В своята дейност се ръководим от
стремеж да провеждаме и развиваме уважителен социален диалог за успешно установяване на модерни индустриални
отношения, за по-благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност.
Уважаваме правото на гражданите да участват в демократични процеси с разрешени от закона средства, мирно,
информирано. Икономическият ни напредък е наша обща национална цел.
В същото време изразяваме тревога от възможността за лавинообразна злоупотреба с референдума като инструмент в
защита на интересите на гражданите в условията на демокрация и върховенство на правото. Липсата на опит в прилагането
на дълбоко демократичните по своята природа принципи при произвеждането на национални или местни референдуми
е в състояние да ги дискредитира. Да предизвика опасни противопоставяния между различни социални структури, да
блокира прилагането на правни норми, неминуема последица от което ще бъде нежелан от никого политически и
социалноикономически застой.
Правото на една общност да се произнесе по поставен на референдум въпрос не е неограничено. Доколкото този народен
вот замества директно актa на съответен властови орган, той трябва да бъде съобразен с нормативните изисквания. Когато
въпросите са формулирани така, че действително заложеният в тях смисъл е питане дали да бъде спазван законът или не,
вотът се използва като оправдание за неизпълнение на задълженията на властовия орган и абдикиране от поемане на
отговорност, експлоатиране на общественото мнение и популистки внушения, които са в противоречие с установените в
Конституцията и законите норми.
Нека да напомним, че както инициативата, така и отговорността за приемането и въздействието на решенията на
гражданските инициативи са отговорност на гражданите. Най-голямата гаранция за защита на правата и интересите на
всеки човек, респективно на местните общности, е строгото прилагане на закона.
Да проявим по-висока гражданска и правна култура.
Да си сътрудничим в името на общото ни желание с честен труд да градим напредък.
Популизмът няма да помогне обществото ни да се отърси от потискащата бедност и да заживее достойно, а
институционалното му насърчаване е крачка към произвол, като по никакъв начин не отстоява конституционните принципи
и не допринася за демократичното решаване на възникнали спорове.
Икономиката трябва да се развива в предвидима среда, гарантирана от закрепения в чл. 19, ал. 3 от Конституцията на РБ
принцип, че „Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят
от закона“.
Затова, водени от тревогата за възможни манипулации и превратно използване на референдумите, категорично заявяваме
нашето желание да не бъде възпрепятствано изграждането на благоприятна бизнес среда. Това не би довело до нищо
друго освен до дълбоко подриване основите на демократичната държава и до отслабване градивната сила на
гражданското общество.
Economic.bg
√ Бизнесът се притеснява от злоупотреби с местните референдуми
Работодателите смятат, че неправилното използване на референдумите ще ги дискредитира
Уважаваме правото на гражданите да участват в демократични процеси с разрешени от закона средства, мирно,
информирано. Икономическият ни напредък е наша обща национална цел. В същото време изразяваме тревога от
възможността за лавинообразна злоупотреба с референдума като инструмент в защита на интересите на гражданите в
условията на демокрация и върховенство на правото. Това е записано в обща декларация на три от четирите национално
представени работодателски организации – АИКБ, КРИБ и БСК, които коментират решението на жителите на община Трън
чрез референдум да забранят минната дейност там.
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Липсата на опит в прилагането на дълбоко демократичните по своята природа принципи при произвеждането на
национални или местни референдуми е в състояние да ги дискредитира. Да предизвика опасни противопоставяния между
различни социални структури, да блокира прилагането на правни норми, неминуема последица от което ще бъде нежелан
от никого политически и социалноикономически застой, се казва в становището.
Според работодателските организации правото на една общност да се произнесе по поставен на референдум въпрос не е
неограничено. Доколкото този народен вот замества директно актa на съответен властови орган, той трябва да бъде
съобразен с нормативните изисквания. Когато въпросите са формулирани така, че действително заложеният в тях смисъл
е питане дали да бъде спазван законът или не, вотът се използва като оправдание за неизпълнение на задълженията на
властовия орган и абдикиране от поемане на отговорност, експлоатиране на общественото мнение и популистки
внушения, които са в противоречие с установените в Конституцията и законите норми, пише в декларацията.
Бизнесът напомня, че както инициативата, така и отговорността за приемането и въздействието на решенията на
гражданските инициативи са отговорност на гражданите. Най-голямата гаранция за защита на правата и интересите на
всеки човек, респективно на местните общности, е строгото прилагане на закона.
Популизмът няма да помогне обществото ни да се отърси от потискащата бедност и да заживее достойно, а
институционалното му насърчаване е крачка към произвол, като по никакъв начин не отстоява конституционните принципи
и не допринася за демократичното решаване на възникнали спорове, пише в позицията.
Икономиката трябва да се развива в предвидима среда, гарантирана от закрепения в чл. 19, ал. 3 от Конституцията на РБ
принцип, че „Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят
от закона“.
Затова, водени от тревогата за възможни манипулации и превратно използване на референдумите, категорично заявяваме
нашето желание да не бъде възпрепятствано изграждането на благоприятна бизнес среда. Това не би довело до нищо
друго освен до дълбоко подриване основите на демократичната държава и до отслабване градивната сила на
гражданското общество.
Epicentur.bg
√ Работодателите: Изразяваме тревога от възможността на лавинообразна злоупотреба с референдума
КРИБ, АИКБ и БСК категорично заявяват своето желание да не бъде възпрепятствано изграждането на благоприятна
бизнес среда в страната
Във връзка с референдума в Трън, обявен от прокуратурата за незаконосъобразен, организациите на работодателите –
КРИБ, АИКБ и БСК, приеха декларация.
Ето и нейният пълен текст:
Ние, национално представителните организации на работодателите,
Като приветстваме възможността за разширяване участието на гражданите в управлението на национално и местно ниво
в една демократична и правова държава,
Като последователно и в единодействие като национално представителни работодателски съюзи съдействаме за
развитието на родната икономика, за устойчив растеж в съответствие с интересите на нашите членове,
Като работим за трайно повишаване благосъстоянието на нашето общество чрез труд и пазарна икономика.
Намираме за необходимо да вземем отношение по вълнуващите ни днес въпроси за един от инструментите на пряката
демокрация – референдума:
Уважаваме инициативите на гражданското общество. Самите ние сме част от него. В своята дейност се ръководим от
стремеж да провеждаме и развиваме уважителен социален диалог за успешно установяване на модерни индустриални
отношения, за по-благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност.
Уважаваме правото на гражданите да участват в демократични процеси с разрешени от закона средства, мирно,
информирано. Икономическият ни напредък е наша обща национална цел.
В същото време изразяваме тревога от възможността за лавинообразна злоупотреба с референдума като инструмент в
защита на интересите на гражданите в условията на демокрация и върховенство на правото. Липсата на опит в прилагането
на дълбоко демократичните по своята природа принципи при произвеждането на национални или местни референдуми
е в състояние да ги дискредитира. Да предизвика опасни противопоставяния между различни социални структури, да
блокира прилагането на правни норми, неминуема последица от което ще бъде нежелан от никого политически и
социалноикономически застой.
Правото на една общност да се произнесе по поставен на референдум въпрос не е неограничено. Доколкото този народен
вот замества директно актa на съответен властови орган, той трябва да бъде съобразен с нормативните изисквания. Когато
въпросите са формулирани така, че действително заложеният в тях смисъл е питане дали да бъде спазван законът или не,
вотът се използва като оправдание за неизпълнение на задълженията на властовия орган и абдикиране от поемане на
отговорност, експлоатиране на общественото мнение и популистки внушения, които са в противоречие с установените в
Конституцията и законите норми.
Нека да напомним, че както инициативата, така и отговорността за приемането и въздействието на решенията на
гражданските инициативи са отговорност на гражданите. Най-голямата гаранция за защита на правата и интересите на
всеки човек, респективно на местните общности, е строгото прилагане на закона.
Да проявим по-висока гражданска и правна култура.
Да си сътрудничим в името на общото ни желание с честен труд да градим напредък.
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Популизмът няма да помогне обществото ни да се отърси от потискащата бедност и да заживее достойно, а
институционалното му насърчаване е крачка към произвол, като по никакъв начин не отстоява конституционните принципи
и не допринася за демократичното решаване на възникнали спорове.
Икономиката трябва да се развива в предвидима среда, гарантирана от закрепения в чл. 19, ал. 3 от Конституцията на РБ
принцип, че „Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят
от закона“.
Затова, водени от тревогата за възможни манипулации и превратно използване на референдумите, категорично заявяваме
нашето желание да не бъде възпрепятствано изграждането на благоприятна бизнес среда. Това не би довело до нищо
друго освен до дълбоко подриване основите на демократичната държава и до отслабване градивната сила на
гражданското общество.
Информационна агенция „Блиц“
√ КРИБ, АИКБ и БСК: Изразяваме тревога от възможността на лавинообразна злоупотреба с референдума в Трън
Във връзка с референдума в Трън, обявен от прокуратурата за незаконосъобразен, организациите на работодателите –
КРИБ, АИКБ и БСК, приеха декларация.
Ето и нейният текст:
Ние, национално представителните организации на работодателите,
Като приветстваме възможността за разширяване участието на гражданите в управлението на национално и местно ниво
в една демократична и правова държава,
Като последователно и в единодействие като национално представителни работодателски съюзи съдействаме за
развитието на родната икономика, за устойчив растеж в съответствие с интересите на нашите членове,
Като работим за трайно повишаване благосъстоянието на нашето общество чрез труд и пазарна икономика. Намираме за
необходимо да вземем отношение по вълнуващите ни днес въпроси за един от инструментите на пряката демокрация –
референдума:
Уважаваме инициативите на гражданското общество. Самите ние сме част от него. В своята дейност се ръководим от
стремеж да провеждаме и развиваме уважителен социален диалог за успешно установяване на модерни индустриални
отношения, за по-благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност.
Уважаваме правото на гражданите да участват в демократични процеси с разрешени от закона средства, мирно,
информирано. Икономическият ни напредък е наша обща национална цел. В същото време изразяваме тревога от
възможността за лавинообразна злоупотреба с референдума като инструмент в защита на интересите на гражданите в
условията на демокрация и върховенство на правото. Липсата на опит в прилагането на дълбоко демократичните по своята
природа принципи при произвеждането на национални или местни референдуми е в състояние да ги дискредитира.
Да предизвика опасни противопоставяния между различни социални структури, да блокира прилагането на правни норми,
неминуема последица от което ще бъде нежелан от никого политически и социалноикономически застой. Правото на една
общност да се произнесе по поставен на референдум въпрос не е неограничено. Доколкото този народен вот замества
директно актa на съответен властови орган, той трябва да бъде съобразен с нормативните изисквания. Когато въпросите
са формулирани така, че действително заложеният в тях смисъл е питане дали да бъде спазван законът или не, вотът се
използва като оправдание за неизпълнение на задълженията на властовия орган и абдикиране от поемане на отговорност,
експлоатиране на общественото мнение и популистки внушения, които са в противоречие с установените в Конституцията
и законите норми.
Нека да напомним, че както инициативата, така и отговорността за приемането и въздействието на решенията на
гражданските инициативи са отговорност на гражданите. Най-голямата гаранция за защита на правата и интересите на
всеки човек, респективно на местните общности, е строгото прилагане на закона. Да проявим по-висока гражданска и
правна култура. Да си сътрудничим в името на общото ни желание с честен труд да градим напредък. Популизмът няма да
помогне обществото ни да се отърси от потискащата бедност и да заживее достойно, а институционалното му насърчаване
е крачка към произвол, като по никакъв начин не отстоява конституционните принципи и не допринася за демократичното
решаване на възникнали спорове.
Икономиката трябва да се развива в предвидима среда, гарантирана от закрепения в чл. 19, ал. 3 от Конституцията на РБ
принцип, че „Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят
от закона“.
Затова, водени от тревогата за възможни манипулации и превратно използване на референдумите, категорично заявяваме
нашето желание да не бъде възпрепятствано изграждането на благоприятна бизнес среда. Това не би довело до нищо
друго освен до дълбоко подриване основите на демократичната държава и до отслабване градивната сила на
гражданското общество.
Право и здраве
√ НОВ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ
Центърът е създаден по инициатива и с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията
по трудова медицина. Причината е липсата на системни грижи за здравето на работещите, както и ефективност на
здравната система в областта на профилактиката. В качеството си на социално отговорна работодателска организация
АИКБ организира през 2016 г. кръгла маса с участието на Министерството на здравеопазването, МТСП и работодателски и
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синдикални организации с акцент върху експертизата на работоспособността и превенцията на здравето при работа.
Констатирано беше, че досегашният модел на превенция на здравето на работещите не е ефективен.
За разлика от нарастващото внимание на европейските страни към превенцията на здравето, у нас съотношението на
разходите за профилактика към разходите за лечебна дейност непрекъснато намалява. Наредбата за предварителните и
периодичните профилактични медицински прегледи е от 1987 г. и не съответства на съвременните изисквания. В резултат
превенцията на здравето на работещите у нас е далеч от европейските норми, където се осъществяват скринингови
прегледи за идентифициране на ранната симптоматика на възможните увреждания във връзка с условията на труд.
Водени от принципа на добрите здравно-осигурителни системи – повече пари в превенцията – по-малко за лечение, АИКБ
реализира тази идея на практика, като подкрепи създаването на медицински център, чиято основна функция е навременна
профилактика за поддържане на здравето и дееспособността на мениджъри и работещи. Задача на Центъра за превенция
е системно здравно наблюдение – периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на
здравни проблеми, навременно лечение при необходимост, системно наблюдение на лицата с проблеми. Периодичните
медицински прегледи във връзка с условията на труд на работещите се извършват от мобилен екип на място със
съвременна мобилна медицинска апаратура за изследване на зрение, слух, бял дроб, периферна нервна система и др.
Предвижда се всеки пациент на ЦПЗ да има достъп до данните от досието по всяко време по интернет. Центърът за
превенция на здравето е разположен в бизнес-сградата на „НИПРОРУДА” на бул. „Ал. Стамболийски“ №205Б.
BG Trading
√ SOFIX ще се изчислява по нови правила
На 15 юни 2017 г. БФБ-София обяви, че са приети новите правила за определяне на състава на индекса SOFIX след
обсъждане и предложения с участието на браншовите асоциации. От борсата поясняват, че в обявения срок до края на май
са били получени предложение от Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Асоциация на
индустриалния капитал в България и Асоциация на банките в България.
БФБ заявява, че заедно с Централен депозитар ще осигурят достъп до информация за критериите за включване на
компании в SOFIX, като ще публикуват такава на ежедневна база.
4 критерия ще определят SOFIX
Промените са приети почти в предложения през април вариант, но с едно изключение – отпаднала е идеята за понижаване
на критерия за стойност на фрий-флоута до 5 млн. лв. и той остава 10 млн. лв., както и досега.
Както съобщава Investor.bg, досега класирането се осъществяваше на база стойността на фрий-флоута (стойност на акциите
в малки акционери, като за малки се приемат тези с дял под 5%). От следващото актуализиране на състава на SOFIX ще се
ползват новите критерии, които ще са 4 и то с равно тегло.
Остава класирането по най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута. Втори критерий ще е най-голям брой сделки за
последния шестмесечен период. Трети е най-голяма медианна стойност на седмичния оборот за последния шестмесечен
период. Четвъртият критерий е най-малка средно-аритметична стойност на спреда между цените „купува“ и „продава“.
Остава и предварителният критерий за брой на акционери, които следва да са поне 750. След изпълнението му, както и на
още няколко предварителни критерия, компаниите се сравняват по горните 4.
Следващото преизчисляване на индекса е през септември 2017 г.
Нов 9-годишен рекорд за SOFIX
Междувременно вчера, на 15 юни 2017 г., SOFIX приключи сесията с нов близо 9-годишен рекорд, като затвори на ниво от
683,66 пункта след дневен ръст с 0,27%, съобщава Investor.bg.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Сроковете за усвояване на 160 млн. евро за гранична сигурност може да се удължат
България е била уведомена за решението с писмо от еврокомисар Димитрис Аврамопулос
В писмо от европейския комисар по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос, получено вчера,
се информира за готовност да бъдат удължени с 12 месеца сроковете за усвояване на отпуснатите 160 млн. евро
европейски средства за сигурността по границата ни. Това съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи
Валентин Радев, който е запознал с това премиера Борисов.
Радев припомни срещата си в Брюксел преди месец с комисаря по миграция, на която е поставил въпроса за удължаване
на срока за усвояване на вече отпуснатите 160 милиона евро по обективни причини като изминалите президентски и
парламентарни избори. Тогава българската страна е получила уверение, че ще бъде направено възможното, но ще трябва
да покажем добра работа дотук по усвояването, да се види дали процедурите са достатъчно прозрачни.
В полученото вчера писмо се благодари за предоставената от българска страна информация и се посочва, че Европейският
съвет е готов да удължи с 12 месеца сроковете и българската страна трябва да изпрати анекси към съответните договори.
Радев съобщи, че вече около 35 млн. евро са усвоени, а всеки ден се подобрява работата в обществените поръчки.
Министърът информира, че от вчера за довършване са останали само 5 км от инженерното съоръжение по българскотурската граница. По думите му сега трябва да има втора фаза - да се надгради чрез подобряване на интегрираните
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наблюдателни системи, да се добавят липсващи технически средства за наблюдение, с екипировка на граничните полицаи
и средства за придвижване. Всичко това да бъде за подобряване и надграждане на работата на инженерното съоръжение.
Попитан дали ще има повишаване на заплатите в МВР, министър Радев посочи, че въпросът за заплатите също е бил
дискутиран днес в присъствието на финансовия министър. Валентин Радев каза, че ще настоява за заплатите, особено на
полицаите "на терен", да се направи нещо. По думите му въпросът е кога и как да стане това.
Трябва да бъде направен преглед на целия сектор "Сигурност", посочи Радев. В отговор на въпрос той добави, че няма
план с колко точно могат да се повишат заплатите, но аргументи има и сега, какъвто е например липсата на желаещи да
бъдат полицаи за разлика от желаещи за други места. Аз отговарям за тази система и искам моите хора - полицаите, да
имат добри заплати, и ще направя необходимото в диалог с другите системи, посочи министърът.
По темата за системата на спешния телефон 112 Радев каза, че работещите в нея правят невъзможното, за да я поддържат
и тя да няма сривове. По думите случаите на проблеми за месец назад са единични. Получихме подкрепа и от премиера,
и от финансовия министър, че ще бъде подписано ново споразумение с изпълнителя, който и досега е поддържал
системата, за удължаване на гаранцията и там да няма сривове. МФ ще осигури необходимите средства.
√ Луковит получи награда за най-иновативна община
Отличието е от националния конкурс "Най-добра администрация 2017 г." на Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Община Луковит е получила награда за най-иновативна община по прилагане на системите за финансово управление и
контрол /СФУК/. Отличието е от националния конкурс "Най-добра администрация 2017 г." на Стопанска академия "Д. А.
Ценов" - Свищов, съобщават от общинската администрация.
Заедно с Луковит били отличени и общините Смолян, Костинброд, Добрич и Столична, като всяка от петте общински
администрации е пример за специфична добра практика в прилагането на СФУК.
Наградата била връчена на кмета на Луковит Иван Грънчаров на официална церемония в София.
Стопанската академия е направила проучване по прилагане на системите за финансово управление и контрол в общините,
което е показало, че 55 процента от общините имат правилно разбиране за същността на СФУК.
В. Труд
√ Тол такси сменят винетките догодина
До края на 2017 г. започва строежът на нови 25 км от магистрала "Хемус"
Има шанс през 2018 т . вече да не плащаме винетки, а тол такси. Това заяви във Варна министърът на регионалното
развитие и благоустройството Николай Нанков. Промяната ще осигури повече приходи и по-справедлив механизъм за
таксуване, подчерта той. И посочи, че за 2016 г. постъпленията от винетки са 320 млн. лв., като от тях 190 млн. лв. са
внесени от собственици на леки коли.
Чрез тол системата годишно ще се събират около 1 млрд. лв., като основната тежест вече ще пада върху транзитно
преминаващите камиони. Повечето приходи ще позволят разширяване на програмите за изграждане и ремонт на
пътища, подчерта Нанков.
Министърът обяви, че до края на тази година със средства от държавния бюджет ще започне строежа на нови над 25 км
от автомагистрала „Хемус“. Тече и проектирането на отсечка от 50 км от пъътен възел Боаза до разклона Плевен-Ловеч.
След края на летния сезон се очаква да започне следващ етап от ремонта на Аспаруховия мост, който до финала ще
глътне над 20 млн. лв., каза министърът, след като инспектира прясно завършената втора отсечка от моста. Нанков
огледа и охранителните канали в кв. Аспарухово, построени след потопа през юни 2014.
МРРБ няма вина за трагедията, защото не отговаря за наводненията, а за свлачищата, заяви Нанков по повод
констатациите в експертиза, огласена преди ден от прокуратурата. Мерки за защита срещу природни бедствия Варна
може да реализира чрез заем от Европейската банка за възстановяване и развитие, посочи директорът на финансовата
институция за България Лариса Манастърли. Тя обяви, че общината преговаря с банката за кредит от 9 млн. евро. Парите
ще бъдат вложени в рехабилитация на булеварди, подновяване на подземната инфраструктура, както и в проекти за
развитие на зелените зони в града и за борба с климатичните промени.
БТВ
√ „Евростат”: В България е най-евтино, в Дания – най-скъпо
Храните и безалкохолни напитки обаче струват най-малко не у нас, а в Полша и Румъния
От държавите в ЕС най-евтино е в България, а най-скъпо – в Дания, сочи проучване на европейската статистическа служба
„Евростат” за 2016 г. Цените за потребителските стоки и услуги в съюза имат почти трикратна разлика.
В България цените са повече от наполовина по-ниски от средното за ЕС (48%), докато в Дания те са цели 139% от средното.
Много високи са цените в Ирландия (125% от средното за ЕС), Люксембург и Швеция (124 на сто), Финландия и
Обединеното кралство (121 на сто).
На другия полюс, освен България, са Полша (53 на сто от средното за ЕС) и Румъния (52 на сто).
Храните и безалкохолните напитки са най-скъпи в Дания и най-евтини в Полша и Румъния.
Алкохолът и цигарите струват най-много в Ирландия и Обединеното кралство (съответно 175 и 162% от средното за ЕС), а
най-евтини са в България (56 на сто от средното), Унгария (67 на сто), Полша (68 на сто) и Румъния (69 на сто).
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Цените на услугите в група „Ресторанти и хотели” са повече от три пъти по-високи в Дания в сравнение с България. В
България цените са 44 % от средното за съюза, в Румъния са 53%, а в – Чехия 56%. В Дания цените са 150 на сто от средното
за ЕС, а в Швеция – 144 на сто.
News.bg
√ Хлябът няма да поскъпва, успокоява властта
Очаква се добра реколта от пшеница, но тазгодишната жътва няма да бъде рекордна като миналогодишната. Това обяви
министърът на земеделието Румен Порожанов пред Дарик радио.
Той увери, че по-ниските добиви няма да се отразят на цената на хляба.
"Цената на хляба се влияе или цената на пшеницата се влияе от международните пазари, респективно цената на хляба се
калкулира и когато има промяна на цената тя се дължи не толкова на цената на пшеницата, на брашното, колкото в рамките
на допълнителните разходи, свързани с ток, вода и т. н. В никакъв случай не може да се очаква повишаване на цената на
основен продукт за българското население като хляба и хлебните изделия", допълни министърът.
Порожанов засегна и темата с двойните стандарти в храните. Продължават лабораторните изследвания на хранителни
продукти, купени от България и страни от Западна Европа. До края на месеца ще бъдат готови и резултатите.
В. Стандарт
√ ЧЕЗ стартира нови обекти за 1,6 млн. лева
ЧЕЗ Разпределение България" стартира през юни 40 нови инвестиционни обекта в мрежата на Западна България на обща
стойност 1, 642 млн. лева.
На територията на столицата ще бъдат вложени 619 хил. лева. Започва подмяна на кабел, средно напрежение, в жк "Изток".
За проекта са заделени 150 хил. лева. Той ще подобри електрозахранването на районите "Слатина" и "Изгрев". Ще бъде
ремонтирана и въздушната мрежа - ниско напрежение, в район "Кремиковци". В проекта "ЧЕЗ Разпределение" ще вложи
85 хил. лева.
Реконструкция ще се извърши и по въздушен електропровод във Връбница. Ще бъде ремонтирана и въздушната мрежа
във Владая. В полагането на кабели, средно напрежение, в жк "Иван Вазов" ще бъдат вложени 84 хил. лева.
В плевенското село Карлуково започва ремонт на мрежа - ниско напрежение, на стойност 350 хил. лева. В област
Благоевград ще започне реализацията на проекти за 245 хил. лева. В Петрич ще бъдат подменени над 1000 метра кабели
20 киловолта, в което "ЧЕЗ Разпределение" ще вложи 48 хил. лева.
Стартиращите през юни 40 проекта на обслужваната от ЧЕЗ територия в Западна България са част от рекордна по обем
инвестиционна програма на дружеството за 2017 г., възлизаща на 130 млн. лева, отбелязват от ЧЕЗ.
БНТ
√ Лагер на предизвикателствата търси млади предприемачи у нас
Първи по рода си "Лагер на предизвикателствата" се провежда в Габрово. В него участват талантливи младежи на възраст
между 15 и 18 години. В продължение на два дни ученици от 16 професионални и средни училища от цялата страна
представят свои бизнес и социални идеи. Най-добрите от тях ще получат финансиране, което да даде успешен старт на
младите предприемачи.
Професионалното земеделско училище "Добруджа" в Силистра също участва в проекта. Десетокласниците Тодор и Виктор
разработили идеите си само за една седмица.
Тодор - възпитаник на ПЗГ "Добруджа" -Силистра: Дошъл съм днес да представя моята идея за дома и градината и идеята
ми като цяло е да засадим цветя, буквално да започнем от нулата и после да ги продадем с печалба!
Виктор - възпитаник на ПЗГ "Добруджа" - Силистра: Ароматно здраве, самата идея се казва така. Тя е за билкова градина,
в нея ще отглеждаме чай, ще се събере, изсуши и се прибира в торбички и след това се продава на пазар!
Ако спечелят, идеите им ще бъдат реализирани в учебната база на гимназията.
Галина Даскалова - преподавател-ПЗГ „Добружда" -Силистра: Аз работя много всеотдайно с децата, защото вярвам, че
когато получават подкрепа за идеите, които имат, те вярват, че могат да ги реализират!
Най-добрата предприемаческа идея ще получи безвъзмездно финансиране от 200 лв. Резултатите ще бъдат обявени през
месец юли.
В. Сега
√ Доставките на природен газ за България са нараснали с близо 14%
Доставките на природен газ за България са се увеличили с 13.7% за периода от 1 януари до 15 юни. Това показват данни
на "Газпром", съобщава руското издание Finanz, цитирано от "Инвестор". Сериозен ръст има като цяло в доставките на
синьо гориво за Балканите. Нарастването за Турция е с 23.4%, а за Гърция - с 11.6%. Преди дни от "Газпром Експорт"
съобщиха за нарастване на доставките за Европа с 13.3% през първите пет месеца на годината.
Данните показват, че износът на руски природен газ за Европа продължава да гони рекордни стойности. Предишно
върхово потребление е било регистрирано през 2016 г. в размер на общо 179.3 млрд. куб. метра, с 12.5% повече спрямо
2015 г.
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Най-големият европейски пазар на "Газпром" е Германия - 49.8 млрд. куб. метра. Следват Турция и Италия с почти по 25
млрд. куб. метра. За България през миналата година са доставени 3.18 млрд. куб. метра природен газ. Това прави страната
ни най-големия пазар за "Газпром" на Балканите. След нас се нареждат Гърция с 2.68 млрд. куб. метра и Сърбия с 1.75
млрд. куб. метра. Най-ниски са доставките за Румъния - 1.48 млрд. куб. метра, но северната ни съседка разчита основно на
собствен добив.
В същото време националната статистика изненадващо отчете растеж на производството на газ с цели 66.7% през март
спрямо март миналата година. Причината обаче не е в разкриването на нови находища, а в плановите ремонти, които са
били направени, показват данните. В рамките на година расте и производството на твърди горива (24.1%), както и на ток
(11%).
√ Чиновници криели ПОС терминали под бюрото
Чиновници крият ПОС устройства и карат данъкоплатците да превеждат такси и налози по банков път. Обикновено
банковите гишета са разкрити в същата сграда. Така гражданите, които искат да се разплатят с бюджета безкасово и да
спестят начисляване на комисиони, са принудени да плащат допълнително за банково обслужване. Това става ясно от
мотивите на финансовото министерство към подготвени промени в наредбата за административно обслужване след
зачестили жалби и сигнали.
Гражданите се оплакват, че понякога банковата такса надвишава цената на услугата, която трябва заплатят. Затова ще се
въведе задължение в администрациите на видно място да се поставят съобщения или табели за наличие на ПОС
терминали. Освен това чиновниците трябва да разясняват на потребителите начините на плащане на съответната
административна услуга, като насърчават това да става с карта чрез ПОС устройства.
Такива терминали са инсталирани в почти всички администрации, след като Законът за ограничаване плащанията в брой
регламентира преди години, че събирането на приходи и други постъпления към бюджета чрез картови плащания за
граждани и фирми ще бъде освободено от банкови комисиони и такси. Капацитетът на използване на ПОС устройства
обаче все още е много нисък, отчита финансовото министерство. Причината са "пропуски в организацията на обслужване"
и "липса на инициатива за предлагане на тази възможност".
През миналата година най-много трансакции към бюджета през ПОС терминали са направени в София - 58 222 за близо
22.5 млн. лв. Процентът им спрямо населението на София обаче е едва 4.4%. Във всички останали областни градове, без
Разград и Плевен, този процент е по-нисък.
В наредбата обаче не се посочва дали ще има санкции към ръководителите на службите, в които се установи, че липсват
указателни табели и не се насърчава плащането чрез ПОС терминали.
Econ.bg
√ От днес започват преговорите за Брекзит
На 23 юни 2016 г. британците подкрепиха с близо 52 процента от гласовете напускане на Евросъюза
Почти година след референдума във Великобритания за членството в Европейския съюз в Брюксел днес започват
преговорите за Брекзит, съобщава БНТ. Това става в сложен контекст за британския премиер Тереза Мей, отслабена от
неуспешното представяне на нейната Консервативна партия на парламентарните избори и от критиките за реакцията на
Мей след пожара в жилищен небостъргач в Лондон, взел много жертви, коментира Франс прес, цитирана от Националната
телевизия.
На 23 юни 2016 г. британците подкрепиха с близо 52 процента от гласовете напускане на Евросъюза. Това предизвиква
изумление сред съседите им и политически сътресения в Обединеното кралство, вторичните трусове от които
продължават се усещат и до днес.
Британският министър за Брекзита Дейвид Дейвис ще се срещне още тази сутрин с ръководителя на преговорния екип на
Европейската комисия Мишел Барние в Брюксел, за да започнат разговори за разтрогването на продължил 44 години брак.
Първият етап от преговорите ще е посветен на постигането на споразумение по три приоритетни за 27-те останали страни
в ЕС теми: съдбата на европейските граждани, установили се във Великобритания и на британците, живеещи в ЕС; въпроса
за ирландската граница и уреждането на "финансовия въпрос" - покриването от Лондон на всички поети от него финансови
ангажименти в ЕС.
27-те от ЕС настояха преговорите да се съсредоточат първо върху тези ключови три пункта в името на добре
организираното и спокойно излизане на Великобритания от съюза, докато Обединеното кралство искаше от самото начало
да се водят успоредни преговори за бъдещите отношения с ЕС.
Очаква се Великобритания да се отдели от Евросъюза в края на март 2019 г., две години след като на 29 март министърпредседателката Тереза Мей задейства процедурата по напускане, съобщава още БНТ.
Мишел Барние иска първата фаза да приключи между октомври и декември. Ако на този етап 27-те преценят, че е налице
достатъчен напредък, те ще се съгласят да започнат паралелни преговори за отношенията с Лондон след Брекзита.
Барние иска също "към октомври 2018 г." да бъде финализирано споразумение едновременно за напускането на
Великобритания и за очертанията в общи линии на бъдещите отношения с Лондон, като се приемат и евентуални преходни
мерки, така че раздялата да не бъде твърде рязка и болезнена.
Този график предвижда шестмесечен период за ратифициране от Европейския и от британския парламент, добавя
Националната телевизия.
Profit.bg
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√ Азиатските акции поскъпват днес, паундът остава стабилен
Азиатските акции поскъпват днес пренебрегвайки слабото представяне на Уолстрийт от петък, докато британският паунд
се търгува без промяна, след като бус се вряза в пешеходци близо до джамия в Лондон, докато пазарите се подготвят за
началото на преговорите около Брекзит.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи повишение от 0.5% за деня.
Японският индекс Nikkei 225 нарасна с 0.6%.
Основният австралийски индекс добави 0.5% към стойността си, докато южнокорейският KOSPI нарасна с 0.6%.
Китайският индекс CSI300 бележи ръст от 0.55% за деня, след като изнесени данни показаха, че цените на жилищата са
нараснали с 10.4% на годишна база през май.
Хонконгският индекс Hang Seng днес нараства с 0.85%.
В петък индексите на Уолстройт записаха разнoпосочно представяне. S&P 500 затвори без промяна, докато Dow Jones
Industrial Average нарасна минимално с 0.1%, а Nasdaq изгуби 0.2%.
Британският паунд се понижа с близо 0.1% до 1.2769 спрямо долара, след като бус се вряза в поклонници пред джамия в
Северен Лондон рано тази сутрин.
Британският министър по въпросите на Брекзит Дейвид Дейвис започва преговорите в Брюксел днес.
В същото време социологическите проучвания показват, че френският президент Еманюел Макрон ще има сериозно
парламентарно мнозинство след проведените вчера избори, което ще му помогне да прокара своите реформи, насочени
към бизнеса и да окаже подкрепа на еврото.
Еврото се търгува без промяна днес на ниво от 1.11965 спрямо долара, запазвайки ръста си от 0.5% от петък.
Доларът пък е под натиск, след като строителството в САЩ отчете свиване в трети пореден месец през май, падайки до
най-ниското си ниво от осем месеца.
Доларвият индекс, който следи представянето на долара спрямо шест други основни валути, остава без промяна на ниво
от 97.167 пункта, като не успя да изтрие изгубените 0.3% в петък.
По-късно днес пазарите очакват изказване на президента на нюйоркското подразделение на Федералния резерв Уилям
Дъдли.
Доларът се справя по-добре спрямо японската йена, която се представя слабо, след като Централната банка на Япония не
внесе промени в паричната си политика на срещата си през миналата седмица.
Публикувани днес данни показаха, че износът на Япония през май отчита най-голям ръст от януари 2015 г. Това обаче не
помогна на йената.
Доларът поскъпна с 0.1% до 111.01 йени, след като докосна двуседмичен връх в петък.
При суровините, фючърсите на петрола се движеха близо до шестседмични дъна.
Щатският лек суров петрол поевтиня с 0.45% до 44.55 долара за барел, докато цената на петрола от сорта брент изгуби
0.4% до 47.17 долара за барел.
Цената на златото докосна 3.5-седмично дъно по-рано през деня и бе на ниво от 1 252.20 долара за тройунция.
Money.bg
√ Петролът отново поевтинява. Добивът в САЩ и Либия расте
Цeнитe нa пeтpoл в пoнeдeлниĸ oтнoвo cпaдaт нa фoнa нa пopeднитe дaнни зa pъcт нa дeйcтвaщитe coндaжни cъopъжeния
и дoбивa в CAЩ и Либия.
Днec cyтpинтa aвгycтoвcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ ce пoнижaвaт c 16 цeнтa дo $47,21 зa
бapeл. Πpи зaĸpивaнeтo нa пaзap в пeтъĸ цeнaтa нa тaзи мapĸa пeтpoл ce бe пoĸaчилa c 45 цeнтa - дo $47,37 зa бapeл.
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ зa юли нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo
вpeмe cпaдaт c 18 цeнтa дo $44,56 зa бapeл. B ĸpaя нa пpeдишнaтa cecия цeнaтa мy ce бe пoĸaчилa c 28 цeнтa дo $44,74 зa
бapeл.
B ĸpaя нa минaлaтa ceдмицa ĸoмпaниятa зa ycлyги в пeтpoлния ceĸтop Ваkе Нughеѕ cъoбщи, чe бopят нa дeйcтвaщитe
тъpceщи coндaжни cъopъжeния в CAЩ ca ce yвeличили c oщe 6 дo peĸopднитe oт aпpил 2015 г. 747. Toзи пoĸaзaтeл, вaжeн
зa бъдeщия oбeм нa пpoизвoдcтвoтo, pacтe в пpoдължeниe нa 22 ceдмици, ĸoeтo нe ce нaблюдaвaлo в cтpaнaтa oт тpи
дeceтилeтия.
Ho дoливa нa cypoвинaтa ce yвeличaвa нe caмo в CAЩ. Πpeз минaлaтa ceдмицa дъpжaвнaтa пeтpoлнa ĸoмпaния нa Либия
Nаtіоnаl Оіl Со. (NОС) зaяви, чe пpoизвoдcтвoтo в cтpaнaтa в близĸитe дни щe дocтигнe 900 xил. бapeлa нa дeнoнoщиe oт
пpeдишнитe 800 xиляди. Либия нямa зaдължeния пo cпopaзyмeниeтo зa oгpaничaвaнe нa дoбивa в OΠEK и cтpaнитe извън
ĸapтeлa.
B cъщoтo вpeмe eнepгийният миниcтъp нa OAE зaяви, чe oчaĸвa yвeличaвaнe нa глoбaлнoтo тъpceнe в тpeтoтo тpимeceчиe
нa гoдинaтa. B cъщoтo вpeмe, cпopeд нeгo, нe бивa дa ce paзчитa нa мигнoвeн eфeĸт oт пaĸтa OΠEK+, зaщoтo зa бaлaнcиpaнe
нa пeтpoлния пaзap щe e нeoбxoдимo пoвeчe вpeмe.
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