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√ Тристранният съвет обсъжда размера на минималната работна заплата
След като ВАС отмени увеличението, правителството отново предложи минимална заплата със същия размер от
460 лева
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди размера на минималната работна заплата. От 1 януари тази
година минималното възнаграждение беше повишено на 460 лева.
ВАС обаче отмени постановлението на МС, с което се определи минимална работна заплата за 2017 г. в размер на 460
лева. Делото се образува след жалба на национално представителните работодатели с аргумента, че решението не е
съгласувано на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
След решението на съда правителството публикува нов проект на постановление за минималната заплата със същия
размер от 460 лева, който днес ще обсъдят социалните партньори.
В мотивите към проекта се казва, че определеният нов размер на минималната работна заплата от 460 лв. бележи ръст
от 9,5% спрямо 2016 г. и това мотивира работната сила да търси работа, ще запази жизненото равнище на най-ниско
платените служители и ще намали риска от бедност сред работещите.
В документите се посочва още, че и с повишението минималната заплата у нас остава на най-ниското ниво в сравнение с
другите страни от ЕС. Към второто полугодие на 2016 г. тя е близо 78% от минималната работна заплата в Румъния.
Ще се изчака решението на втора инстанция, което ще бъде окончателно, каза социалният министър Бисер Петков миналия
месец. Според него по-големият въпрос обаче е за договаряне на механизма за минималната работна заплата, каквато е
и препоръката на ЕК.
Бисер Петков заяви, че не се е отказал да търси съгласие между социалните партньори за договаряне на такъв механизъм
въпреки различията, които има между тях.
Междувременно синдикати и работодатели влязоха в спор за механизма, по който трябва да се определя минималното
възнаграждение.
√ Брутният външен дълг на България намалява с 2,8% за година
В края на април нетният външен дълг се понижава с 65,1% на годишна база до 1,882 млрд. евро, отчита БНБ
Брутният външен дълг на България (частен и държавен) в края на април е 34,112 млрд. евро (70% от БВП), като намалява с
2,8% (973,2 млн. евро) на годишна база. В края на април 2016 г. той беше равен на 74,1% от БВП, показват предварителните
данни на Българската народна банка (БНБ).
Сумата от дълговете на всички местни лица към кредитори извън страната към 30 април е с 530,1 млн. евро (1,5%) по-малка
в сравнение с края на миналата година, когато беше 34,642 млрд. евро (73,1% от БВП), изчислиха експертите на
централната банка.
В края на април 2017 г. дългосрочните задължения са 26,092 млрд. евро (76,5% от брутния дълг), като намаляват с 2,1%
спрямо края на миналата година.
От статистикат се вижда, че дългосрочният дълг намалява с 5,3% спрямо година по-рано, когато беше 27,554 млрд. евро.
Краткосрочните задължения възлизат на 8,019 млрд. евро и нарастват с 32,3 млн. евро (0,4%) на годишна база.
Краткосрочният външен дълг нараства с 6,5% спрямо април 2016 г., когато беше 7,531 млрд. евро.
Дълг на централната и местната власт
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април възлиза на 6,505 млрд. евро (13,4% от БВП). В
сравнение с края на миналата година, когато беше 6,782 млрд. евро, той намалява с 4,1%.
Дългът на сектора се понижава с 2,9% (192,2 млн. евро) спрямо април 2016 г.
Задължения на банките
Външните задължения на сектор Банки са 4,16 млрд. евро и се понижават с 2,7 млн. евро (0,1%) спрямо края на 2016 г.
Дългът на сектора обаче нараства с 10,8% на годишна база.
Задължения на търговските фирми и домакинствата
Външните задължения на бизнеса и домакинствата са 11,263 млрд. евро, като нарастват с 60,6 млн. евро (0,5%) спрямо
края на 2016 г. Дългът на сектора обаче намалява с 4,8% (567,2 млн. евро) на годишна база.
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В края на април вътрешнофирменото кредитиране е 12,182 млрд. евро – с 2,5% с (311 млн. евро) по-малко в сравнение с
края на миналата година. То намалява и с 4,8% спрямо година по-рано.
За първите четири месеца на тази година получените кредити и депозити от нерезиденти са 1,220 млрд. евро при 2,946
млрд. евро за същия период на 2016 г.
От тях 28,8 млн. евро (2,4% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 373,4 млн. евро (30,6% от общия размер)
за сектор Банки, 331,2 млн. евро (27,1%) за бизнеса и домакинствата, а 487,2 млн. евро (39,9%) са от вътрешнофирмено
кредитиране.
През януари – април 2017 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1,391 млрд. евро (2,9% от
БВП) при 1,715 млрд. евро (3,6% от БВП) за януари – април 2016 г.
Нетен външен дълг
Нетният външен дълг в края на април е 1,882 млрд. евро, като намалява с 639,4 млн. евро (25,4%) спрямо края на 2016 г.
Понижението се дължи от една страна на нарастването на брутните външни активи (със 109,2 млн. евро, 0,3%), а от друга
– на намалението на брутния външен дълг (с 530,1 млн. евро, 1,5%).
Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 3,9% в края на април 2017 г. при 5,3% в края на 2016 г.
Нетният външен дълг намалява с 65,1% (3,515 млрд. евро) на годишна база до 1,882 млрд. евро, показват изчисленията на
Investor.bg.
√ Спасителният за енергетиката фонд харчи повече, отколкото получава
От началото на годината във ФСЕС са влезли малко над 194 млн. лева, а разходите надхвърлят 242 млн. лева
Разходите, които прави Фондът „Сигурност за електроенергийната система“ (ФСЕС) от началото на годината, са по-големи
от приходите, показва статистиката за дейността на институцията. От тях е видно, че във Фонда да получени 194,2 млн.
лева, а са разпределени общо 242,4 млн. лева за първите пет месеца на годината.
Тенденцията е видна още от началото на 2017 година.
Спрямо същия период на миналата година приходите на Фонда растат, но и разходите са значително по-високи. От
статистиката за миналата година е видно, че набраните средства са 126,7 млн. лева в първите пет месеца на годината, а са
разплатени 87,4 млн. лева.
За цялата 2016 година приходите във Фонда достигнаха 355,4 млн. лева, а направените разходи – 290,5 млн. лева.
От началото на тази година най-много приходи във ФСЕС са влезнали през март – 43,7 млн. лева, а най-големият разход е
през януари и е в размер на 69,7 млн. лева.
Във ФСЕС се събират 5% от приходите от дейността на производители и търговци на електроенергия, както и от
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и „Булгартрансгаз“ в качеството им на оператори на преносни мрежи –
съответно на електроенергийната и газовата.
С промени в законодателството във Фонда се набират и средствата от продажба на емисии. Средствата се използват за
покриване на разходите на Националната електрическа компания (НЕК) за политиките в областта на енергетиката –
зелените цели, както и преференциалните договори за енергия.
News.bg
√ По-лош бизнес климат у нас през юни
През месец юни 2017 г. показателят на бизнес климата в България се е понижил. Спадът е с 0.7 пункта и е изчислен спрямо
предходния месец май, съобщи НСИ.
Спадът се наблюдава в резултат на неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността и услугите.
Показателят на бизнес климата в промишлеността е намалял с 1.2 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи
на изместване на очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според техните
очаквания през следващите шест месеца бизнес състоянието на предприятията няма да стане по-добро, а ще се запази.
Основни проблеми за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила.
През настоящият месец обаче показателят на бизнес климата в строителството е нараснал с 2.2 пункта. Това е в резултат
на оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през
идните месеци.
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В сектора на строителството се отчита намаление на негативното влияние на несигурната икономическа среда, и
конкуренцията в бранша. Основен проблем обаче остава да бъде недостигът на работна сила.
Показателят на бизнес климата в търговията на дребно също отчита повишение - с 0.7 пункта. В този сектор търговците
също имат положителни оценки за настоящото бизнес състояние. Относно обема на продажбите и поръчките към
доставчиците през следващите три месеца обаче очакванията им са по-неблагоприятни.
Най-голям е спада в сектора на услугите. През настоящия месец показателят на бизнес климата в сектора на услугите е
спаднал с 3.7 пункта. Това е така, заради нулевите очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията
през следващите шест месеца. Мениджърите имат по-скоро резервирани очаквания за състоянието на бранша през
следващите 3 месеца.
Agro.bg
√ Шест професионални гимназии са обявени за училища с национално значение
Правителството обяви шест неспециализирани училища за училища с национално значение. Това са: Професионалната
гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ – Ловеч, ПГ по горско стопанство и дървообработване
„Сава Младенов“ – Тетевен, ПГ по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград, Професионалната техническа гимназия
„Шандор Петьофи“ – Разград, ПГ по компютърни технологии и системи – Правец, и ПГ по ветеринарна медицина „Иван
Павлов“ – Стара Загора.
Според държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
училище с национално значение е това, което дългосрочно изпълнява национална задача, възложена със заповед на
министъра на образованието и науката, както и училище, в което се обучават ученици от много области. Всички училища
със статут на национални са държавни и са към МОН.
Дума
√ Предлагат облекчена процедура за документи за българите от Украйна
Предстои в Народното събрание да бъдат внесени законодателни промени, свързани с получаване на българско
гражданство за българите по произход от трети страни, съобщи вицепремиерът Валери Симеонов. "Имаме пълното
съдействие на Министерството на правосъдието, така че да се облекчи режимът за получаване на българско гражданство,
тъй като момента имаме натрупани над 56 000 забавени заявления. Така че предстои внасянето в Народното събрание на
промяна на тези два закона с облекчаване на режима за българите по произход от трети страни", допълни той. Симеонов
свика вчера среща на Координационния център за връзка с българите в Украйна. Координационният център функционира
към Държавната агенция за българите в чужбина и се ръководи от нейния председател Петър Харалампиев.
"Основните акценти, които бяха обсъдени на Координационния съвет, бяха насочени към това първо да се задълбочи все
повече работата с българските общност в Украйна и да се създават облекчения за тяхното постоянно пребиваване в
България, което да бъде насочено и с улесняване възможностите за започване на работа", каза Петър Харалампиев.
Председателят на Асоциацията за българите в Украйна Антон Киссе посочи, че са дали нов импулс за перспективите за
работа.
Валери Симеонов увери, че предстоят промени в Закона за българите в чужбина, както и в Закона за българското
гражданство, които ще са готови до дни.
Econ.bg
√ Законови промени ще определят статута на националните ни курорти
Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова, тя добави, че именно националните курорти изграждат
имиджа на дестинацията
"Подготвяме промени в Закона за туризма, с които ще се определи статута на националните курорти. Идеята е по този
начин да се регулират инфраструктурата, архитектурния им облик и всички въпроси, свързани с преместваемите обекти в
тях и всички други дейности, които се извършват на територията на националните курорти". Това съобщи министърът на
туризма Николина Ангелкова, тя добави, че именно националните курорти изграждат имиджа на дестинацията.
Министърът на туризма коментира, че от януари до май месец 2017 г. посещенията на чуждестранни туристи у нас бележат
ръст от почти 13% спрямо същия период на 2016 г. По думите й съобразно класациите на големите туроператори, с които
Министерството на туризма работи като TUI, Thomas Cook и Der Touristik, България е на едно от първите места като
дестинация за семейна почивка. "Семейният туризъм заема над 60% от общия по българското Черноморие", обобщи
министър Ангелкова.
"Морски плаж "Слънчев бряг-юг" е един от обектите, който през годините няма нарушения", посочи Николина Ангелкова
и каза още, че морската ивица и тази година е отличена със "Син флаг". Тя припомни, че вчера при първата комплексна
проверка, проведена в к. к. Слънчев бряг от всички институции, които контролират безпроблемното протичане на сезона,
РИОСВ са инспектирали заведенията за хранене са свързани с канализационната мрежа. Също така, РЗИ непрекъснато
следи с проби чистотата на водата и към нарушителите ще има безкомпромисно отношение.
По темата за морски плаж "Силистар", министър Ангелкова посочи, че по информация на кмета на Община Царево, има
общински път, който стига на 40-50 м от плажа.
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"Георги Лапчев информира също, че до морския плаж може да достигне линейка, както и че е осигурен е автобусен
транспорт от Синеморец до Силистар за туристите, които искат да посетят", каза Николина Ангелкова.
"Ние също ще извършим проверка на място, за да се уверим, че има достъп най-вече на линейка до там", каза още
министърът на туризма.
В. Стандарт
√ Връщат незаконни държавни помощи
Фирмите, получили неправомерна държавна помощ, ще трябва да я възстановят. Редът за това е записан в проект на закон
за държавните помощи, който беше приет от Министерски съвет. Действията за връщане на държавни помощи,
включително когато са в областта на земеделието и селските райони, ще се координират от министъра на финансите.
Новият закон за държавните помощи беше приет на първо четене през март миналата година, но заради разпускането на
парламента и изборите сега отново трябва да бъде внесен в Народното събрание.
Една от причините за разработване на закона е необходимостта от създаване на механизъм за възстановяване на
неправомерна държавна помощ като целта е да се изпълни Решението на Европейската комисия от 5 септември 2014 г.
относно държавната помощ, отпусната на предприятия при сделките за замяна на горски земи държавна собственост
срещу горска земя частна собственост, пише в мотивите към проекта.
С това решение на ЕК държавната помощ при тези замени на гори беше обявена за неправомерна и държавата трябва да
предприеме мерки тази помощ да бъде възстановена в пълен размер заедно с лихвите.
Възстановяването на държавна помощ става в основа на решение на Европейската комисия, пише в проекта. Когато в
решението на ЕК не са посочени точно получателите и размера на помощта, това трябва да се направи от родната
администрация. Като към размера на държавната помощ ще трябва да се добави и лихва от датата на получаване на
помощта, до датата на нейното пълно възстановяване. А сумите ще може да се събират принудително от Националната
агенция за приходите, предвижда новият закон.
Когато получателят на неправомерната помощ е в процедура по несъстоятелност, документите, че парите трябва да се
върнат ще се изпращат от НАП до съда по несъстоятелността. А ако се окаже, че е невъзможно пълно или частично
възстановяване на неправомерната държавна помощ, българската администрация ще трябва да уведоми за това
Европейската комисия.
Капитал
√ Приходите и печалбите на компаниите растат
Данните на НАП показват по-бавно увеличение на бизнеса през 2016 г., а от класацията на "Капитал" на найголемите 300 дружества се вижда, че причината е в ниските международни цени на горива и метали
Икономическото оживление през последната година видимо се отразява положително на компаниите в България през
2016 г. На фона на предходната година обаче, когато бяха отчетени рекордни годишни увеличения, през миналата се вижда
забавяне на тази тенденция. Това не означава, че няма подобрение. Напротив - приходите на фирмите нарастват до 332.7
млрд. лв., или с 1.5%. При печалбите увеличението е по-видимо - с почти 6%. Това показват данни на Националната агенция
за приходите (НАП) за миналата година след обработване на данъчните декларации на компаниите, предоставени след
запитване на "Капитал".
Обяснението за слабия ръст на приходите дава класацията на най-големите компании в България "Капитал 100" (виж
карето). Там се вижда кои точно дружества имат слаба година: това са компаниите за горива, метали и строителство.
Първите две групи свиват оборотите си по външни причини: международните цени на петрол, газ, черни и цветни метали
през миналата година бяха ниски и това автоматично свива приходите. При строителството пък нямаше държавни поръчки
и това сви бизнеса на инфраструктурните компании с една трета. Много силна година имат производителите на машини,
оборудване и храни. А и традиционно растящите IT компании.
В данните на НАП няма разбивка по сектори при приходите, но се вижда ясно дружествата от кои сектори са с най-големи
печалби и загуби. Шампиони по печалби като абсолютни суми са преработващата индустрия, търговията и банките. Найголямо свиване на загубите има при финансовите и застрахователните дейности, транспорта и недвижимите имоти.
Броят на активните компании отбелязва увеличение със 17.3 хиляди до 322 хил. В същото време обаче неактивните фирми
също нарастват - с 10% до над 193 хил., а годишните повишения през 2016 г. дори не се приближават до стойностите от
предходния отчетен период.
По-печеливша година
Данните на приходната агенция показват подобрения по линия на печалбите. Всички работещи над 300 хил. фирми са
отчели данъчна печалба от над 20.2 млрд. лв.
Справка на НАП показва, че отчетеният положителен финансов резултат се вдига с 1.5 млрд. лв., а загубите се свиват със
750 млн. лв. От цялата отчетена нетна печалба на компаниите в България от 14.7 млрд. лв. за миналата година почти 18%
е направена от големите стоте най-големи компании, които попадат в класацията "Капитал 100".
При средно намалели приходи по-силният резултат значи и по-висока рентабилност - общо за всички компании в страната
нетният марж е 4.4%, т.е. на всеки лев приход на едно дружество се падат по 6 стотинки печалба. Година по-рано
рентабилността е била 3.9%. Последните две години са силни, защото няма огромни загуби. Рекордно слаба беше 2014 г.,
когато отчетеният общ плюс беше 16.5 млрд. лв., а декларираните загуби бяха 11.5 млрд. лв., или нетно печалбата е 5
млрд. лв., което е марж от едва 1.8%.
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В. Сега
√ Глобата за нарушения при роуминга ще стига до 2 млн. лв.
Мобилните оператори, които не спазват новите правила за роуминга в страните от Европейския съюз, ще бъдат
санкционирани с глоба между 50 000 и 2 милиона лева. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения, публикуван за обществено обсъждане. Коментари и предложения по проекта могат да се правят
до 27 юли.
От 15 юни тази година влезе в сила директива на ЕК, според която при краткотрайни посещения в страна от ЕС или
Европейското икономическо пространство не се начисляват допълнителни такси за разговори в роуминг, за есемеси, както
и за ползване на интернет. Потребителите плащат такса според абонаментния си план и договора с оператора в
собствената си страна.
Това правило обаче не е безусловно и има ограничения срещу евентуални опити за злоупотреби. Затова бе въведено и
понятието за "справедливо ползване", тъй като целта е да се улеснят хората, които пътуват за туризъм и почивка и да се
избегне ползването на облекчението при продължително пребиваване в друга страна.
Според новия регламент при надхвърляне на определен обем от данни, ползвани в роуминг, операторът може да наложи
ограничение върху потреблението или да определи допълнителна такса върху ползвания мобилен интернет в чужбина.
Телекомите обаче са длъжни да информират потребителите чрез текстово съобщение при достигане на лимита.
Високият размер на глобите трябва да действа възпиращо спрямо мобилните оператори, уточняват в мотивите си от
Министерството на транспорта, което е автор на проекта. Така ще се гарантират в по-голяма степен правата на
потребителите, смятат вносителите.
√ Чиновниците предоставят 1422 услуги срещу близо 6000 документа
От септември трябва да стане възможно институциите да си обменят електронно информация
Държавните институции предоставят 1422 услуги, за които изискват 5985 документа. За колосалната бумащина се разбира
от обсъдена вчера в правителството справка, подадена от ведомствата. От две седмици насам премиерът Бойко Борисов
е впрегнал цялата администрация да намалява бюрокрацията. В резултат от всякакви служби и министерства валят
съобщения за облекчаване на различни режими. И на вчерашното заседание министрите рапортуват кои услуги могат да
бъдат улеснени и кои такси - намалени. Въпреки това обаче Борисов накрая отбелязва: "Още не е достатъчна
енергичността. Още ми се струва, че не всички разбирате колко ни е важно".
Вчера министрите задължиха всички администрации да уеднаквят от 1 септември системите си за електронен
документооборот според единен технически протокол, утвърден от Държавната агенция "Електронно управление". "В
момента голяма част от администрациите ползват различни системи за документооборота, което не позволява да
изпращат електронно документи помежду си", заяви председателят на ДАЕУ Росен Желязков. Размяната на хартиени
документи между ведомствата обаче няма да изчезне веднага от 1 септември, изместването им от електронната
кореспонденция ще става постепенно, уточни Желязков.
През септември трябва да е готов и анализът на регистрационните и удостоверителни режими, от който да става ясно кои
от тях могат да отпаднат след законови или други нормативни промени. За режимите, които не могат да бъдат премахнати,
трябва да се прецени кои документи могат да отпаднат в хартиен вариант и информацията да се обменя електронно между
администрациите. В хода на вчерашната дискусия в правителството министрите проглеждат за редица абсурди - как се
чака по 60 дни за "бързо" вадене на лични документи в посолствата, как реално няма дипломатическа поща, как апостил
се издава само в София и пр.
В следващите дни правителството трябва да приготви и внесе 34-35 промени в законите, които да облекчат
административната тежест. "За да може всичко това да го отпушим до ваканцията на парламента. Така че искам да се
изготви бързо. Променяме, правим го, отпадат и юли месец рапортуваме на обществото какво сме направили накрая",
нарежда Борисов.
ПРОБЛЕМ
Неизкореними се оказаха и опашките пред Агенцията по вписванията въпреки редовното внимание, което им оказва
министърът на правосъдието Цецка Цачева. В момента текат последните дни за подаване на годишните финансови отчети
на фирмите. Миналата седмица с намесата на Цачева хората бяха допуснати да чакат вътре в сградата. Тази седмица обаче
с наближаване на крайния срок - 30 юни, опашката не се побира в сградата и отново се вие навън при непоносима жега.
Вчера правосъдният министър е направила нова изненадваща проверка в агенцията, съобщи "Фокус". Цачева установила
на място, че свободното пространство в сградата, където могат да влязат гражданите, е максимално уплътнено. Било
предложено на хората отвън да влязат вътре, колкото и да е тясно, но те отказали, защото в сградата било по-задушно. Все
пак след две проверки Цачева най-сетне заговори за въвеждане на обичайната система в такива случаи - чакащите да
получават номер по реда на пристигането. Облекчението обаче остава за в бъдеще, тъй като сега нямало време.
Money.bg
√ Mинимaлнaтa пeнcия cтaвa 180 лeвa: Kaĸъв eфeĸт щe имa yвeличeниeтo?
Beчe e oфициaлнo - oт 1 юли минимaлнaтa пeнcия щe имa нoв тaвaн и тoй щe дocтигa 180 лeвa, a oт 1 oĸтoмвpи щe нapacнe
дo 200 лeвa. Toвa oдoбpиxa нa втopo чeтeнe дeпyтaтитe нa зaceдaниe вчepa.
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Зa пoвишaвaнeтo нa тeзи плaщaния oбaчe щe тpябвa дa бъдe oтдeлeн дoпълнитeлeн бюджeт, ĸaтo тo щe дoвeдe и дo дpyги
пpoмeни. Cпopeд бившия финaнcoв миниcтъp пpoф. Xpиcтинa Byчeвa oт тoвa щe бъдaт oблaгoдeтeлcтвaни мeждy 400 и 500
xиляди пeнcиoнepи y нac.
"B иĸoнoмичecĸи плaн тoвa oзнaчaвa oĸoлo 300 милиoнa лeвa зa цялaтa 2018 гoдинa, a дo ĸpaя нa 2017 - oĸoлo 100 милиoнa
лeвa дoпълнитeлeн paзxoд нa бюджeтa", ĸoмeнтиpa eĸcпepтът в eфиpa нa ВlооmbеrgТV.
Дeпyтaтитe oĸoнчaтeлнo peшaвaт минимaлнaтa пeнcия дa cтaнe 180 лeвa
Oт 1 oĸтoмвpи тя тpябвa дa бъдe yвeличeнa oщe вeднъж.
"Дpyгaтa пocлeдицa e, чe пo peдицa изчиcлeния, мaĸap и нeoфициaлни, oт yвeличeниeтo щe ce възпoлзвaт oĸoлo 400-500
xиляди пeнcиoнepи, ĸoeтo нe e мaлĸo и peшaвa няĸoи пpoблeми нa дocтa xopa, ĸoитo ca в oĸaянa бeднocт", дoпълвa
иĸoнoмиcтът.
Πo дyмитe нa бившия финaнcиcт нoмep 1 oбaчe yвeличeниeтo щe имa и нeгaтивeн eфeĸт, ĸaтo "дoпълнитeлнo щe paзcтpoи
нeocoбeнo cтpoйнaтa ни пeнcиoннa cиcтeмa".
"Πpaвитeлcтвoтo нe изпълни oбeщaниeтo cи, зaлeгнaлo в yпpaвлeнcĸaтa пpoгpaмa, ocвeн yвeличaвaнeтo нa минимaлнaтa
пeнcия дa пpeизчиcлят и вcичĸи пeнcии, пoлyчeни пpeди 2010 въз ocнoвa нa ocигypитeлният дoxoд oт 2009", ĸaзвa oщe
пpoф. Byчeвa.
В. Tруд
√ Искат 50 документа за строеж на къща
Чакаме 51 дни за обработване на документи по една процедура
Общо 50 проектни документа са необходими в България за разрешение за строеж на жилищна сграда. За същата
процедура в Англия институциите изискват 3 документа, а в Германия – 9. Това стана ясно от доклад за административната
тежест в строителството в Европа, който представи на бизнес форум Адриана Спасова, председател на Българското
общество по строително право.
“Режимът за одобрение на проекти у нас е най-бюрократичният в цяла Европа”, посочи Спасова. Причините са дългите
срокове за разрешение на строеж, множеството проектни документи, които изискват институциите, увеличението на
административните разходи и такси по време на процеса, както и липсата на “мълчаливо съгласие”.
Според доклада, администрацията в България изисква една процедура в повече за разрешение в строителния процес, за
разлика страни като Франция и Германия, където режимът е един. Двете процедури, уредени в Закона за устройство на
територията (ЗУТ), са за издаване на разрешения за строеж и въвеждане на готовите строежи в експлоатация.
Спрямо времето за одобрение на строеж на жилищна сграда сме на второ място по административна тежест на Стария
континент, като за това чакаме средно 51 дни, а преди нас по бюрокрация е само Франция с 60 дни. В Италия и Англия
обработват документите за ден.
“За да се намали административната тежест е нужно проектантите да носят отговорност за строежа през целия процес. В
момента за всичко е отговорен само архитектът на сградата”, заяви пред журналисти главният архитект на Столична
община Здравко Здравков. По думите му единственият възможен начин хората да намалят достъпа си до администрацията
е създаването на максимален брой електронни услуги, включително и в сектор строителство.
“По отношение на въвеждането на електронните документи, считам, че първата стъпка е направена с изменението на ЗУТ,
а именно внасянето на документите в общинската администрация в хартиен и електронен вид. Това ще стимулира
общинските администрации да създадат обезпеченост да одобряват електронните документи и да издават
разрешителните за строеж в електронен вид”, каза инж. Милка Гечева, началник на ДНСК.
“В момента отново тече преглед на административните режими и ще се набележат точките, в които може да се намали
тежестта”, коментира още Гечева.
Николай Нанков: Трябва дигитализация на процесите
Нужна е дигитализация на процесите в Закона за устройство на територията. Това заяви строителният министър Николай
Нанков. Той посочи и че ще продължи работата в посока електронизация на услуги и цифровизация на документи, като
коментира, че в това отношение е свършена много работа от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, но
възможностите на кадастралната информационна система не се използват пълноценно. Министърът даде за пример, че
всички общини в страната, без София, продължават да използват хартиена вместо електронна скица за издаване на виза
за проектиране. Електронната кадастрална скица не се ползва от данъчните служби. Затова е необходимо да бъде
оптимизирана връзката между административните органи в страната.
Profit.bg
√ SOFIX мина ниво от 700 пунктa
Индексът на сините чипове на БФБ-София постигна нов близо 9-годишен максимум. SOFIX достигна до ниво от 702.21
пункта след като по време на днешната сесия записа ръст от цели 0.73%.
За последно индексът е бил на равнище надвишаващо 700 пункта на 3-ти октомври 2008 година, когато е възлизал на
751.67 пункта. Така за последните 12 месеца, основният индекс на БФБ-София добави впечатляващите 54.675% към нивото
си.
Денят бе зелен и за останалите индикатори. BGBX40 и BGREIT нараснаха с 0.70% и 0.62% до съответно 133.97 и 112.31
пункта. BGTR30 записа скок от 0.91% до ниво от 533.49 пункта.
Дневният оборот на БФБ-София достигна 2.122 млн. лева.
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Най-търгуваната позиция днес бе тази на Адванс Терафонд АД СИЦ. Инвеститорите прехвърлиха 45 563 лота при 100
сделки, реализирайки оборот от 96 хил. лева. Книжата на дружеството поскъпнаха с 1.24% до 2.125 лева за лот.
150 580 лота от емисията на Химимпорт бяха предмет на общо 81 сделки, оформяйки оборот от 273 хил. лева. Акциите на
компанията добавиха 0.38% до цена от 1.835 лева за лот. Днес от Химимпорт съобщиха, че на Общото събрание на
акционерите е било взето решение за разпределянето на дивидент в общ размер на 12.0 млн. лева. Така акционерите
физически лица ще получат брутно по 0.054 лева на акция.
В рамките на 36 трансакции бяха изтъргувани общо 20 287 лота от емисията на Софарма. В резултат на търговията беше
записан оборот от 91 хил. лева. Книжата на фармацевтичната компания поскъпнаха с 1.80% до 4.570 лева за лот.
247 хил. лева оборот бе записан в резултат на прехвърлянето на общо 201 015 лота от емисията на Еврохолд България в
рамките на 29 сделки. Акциите на компанията поевтиняха с 2.87% до 1.250 лева за лот.
Най-поскъпналата позиция днес бе тази на Сирма Груп Холдинг. Книжата на софтуерната компания скочиха с 8.07% до цена
от 1.071 лева за брой. По време на днешната сесия, при 26 сделки бяха изтъргувани 130 493 лота от емисията на Сирма
Груп Холдинг, реализирайки оборот от 135 хил. лева.
Сред акциите, които поскъпнаха днес попадат тези на Алтерко (+4.60% до 2.249 лева за лот), Билборд (+4.14% до 0.578 лева
за лот), Свилоза (+3.24% до 3.350 лева за брой), Холдинг Варна (+2.88% до 33.500 лева за лот), Индустриален Капитал
Холдинг (+2.38% до 4.300 лева за лот) и Трейс груп холд (+2.04% до 4.500 лева за брой).
Сред компаниите, чиито книжа записаха червена сесия попадат ФеърПлей Пропъртис АД СИЦ (-3.60% до 0.723 лева за лот),
Зърнени Храни България (-3.29% до 0.382 лева за лот), Софарма имоти АД СИЦ (-1.25% до 6.320 лева за брой), Алкомет (1.03% до 18.300 лева за брой) и ТБ Първа Инвестиционна Банка (-0.97% до 5.426 лева за брой).
√ Доларът поевтиня до най-ниските си нива от началото на годината
Доларът поевтиня до най-ниските си нива от началото на годината, след като поредица коментари в защита на по-високите
лихви от страна на големи централни банка дадоха индикации, че ерата на лесните пари може би приключва не само в
САЩ.
Подкрепата за долара се срина, след като инвеститорите осъзнаха, че Федералният резерв на САЩ може би няма да остане
единствената централна банка, която вдига лихвите.
Във Великобритания управителят на Централната банка на Англия Марк Карни изненада мнозина, като призна, че вероятно
ще е необходимо вдигане на лихвите предвид факта, че икономиката се доближава до пълния си капацитет.
Централната банка на Канада стигна още по-далеч, като двама високопоставени служители дадоха индикации, че може
да има вдигане на лихвите още през юли.
Тези изказвания дойдоха след направения по-рано през седмицата коментар от президента на ЕЦБ Марио Драги, който
заяви, че стимулите за икономиката може да бъдат ограничени.
Източници от ЕЦБ се опитаха да потушат казаното, но не не можаха да спрат еврото, което поскъпна до едногодишен връх
спрямо долара.
Днес еврото вече е на ниво от 1.1409 спрямо долара, след като поскъпна с 3% за последните три дни.
Еврото също така скочи до 16-месечен връх спрямо йената, тъй като инвеститорите се съмняват, че Централната банка на
Япония ще бъде в позиция скоро да започне да ограничава стимулите си.
Канадският долар скочи до 1.3027 спрямо щатския долар, отчитайки най-големия си еднодневен ръст от три месеца.
Британският паунд пък поскъпна до 1.2964 спрямо щатската валута.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се понижи до
най-ниското си ниво от октомври, достигайки 95.801 пункта.
Перспективите за по-високи лихви дадоха импулс и на акциите на банките, което помогна на щатския индекс S&P 500 вчера
да запише най-големия си дневен ръст в проценти от два месеца насам.
Dow Jones нарасна с 0.68%, докато S&P 500 се повиши с 0.88%, а Nasdaq добави 1.43%.
Азиатските борси последваха Уолстрийт днес, като японският индекс Nikkei нарасна с 0.5%, а австралийският основен
индекс добави 0.8%. Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI отчете ръст от 0.8%, до най-високото си ниво от май 2015 г.
Слабият долар подкрепи цените на суровините, като златото поскъпна с 0.3%, до 1 253.09 долара за тройунция.
Петролът възстанови част от изгубеното. Днес щатският лек суров петрол поскъпна с 27 цента, до 45.01 долара за барел,
докато петролът от сорта брент добави 28 цента към цената си, до 47.59 долара за барел.
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