Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Стандарт
√ Банов прави среща за културната индустрия
Национална среща на компаниите, които са в културната индустрия. Това обеща министърът на културата Боил Банов на
среща с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Министърът на културата
прие да бъде партньор на АИКБ при провеждането на Национална среща на фирмите, които работят в областта на
културната индустрия. Над двеста такива компании са членове на асоциацията, заради това и от АИКБ настояха да се чуе
техният глас относно националната стратегия за развитието на културата, която трябва да стане факт до края на годината.
Велев призова да се обсъди прилагането на нормативни актове, които засягат българските издатели и
книгоразпространители, читалища.
Министърът на културата обсъди с АИКБ и промените в Закона за авторското право за защита на авторското право,
репрографските права, борбата с пиратството, прилагането на Закона за обществените библиотеки и финансирането им
според утвърден от министерството на културата стандарт за библиотечно-информационното обслужване.

Важни обществено-икономически и политически теми

Капитал
√ Компаниите могат да кандидатстват за 35 млн. евро за иновации
Субсидията за отделен проект е от 100 хил. лв. до 1 млн. лв., предложения се приемат до 26 септември
Една от най-големите процедури за предоставяне на субсидии по оперативна програма "Конкурентоспособност" през тази
година - тази за разработване на иновации, е отворена за кандидатстване до 26 септември. Общият бюджет е 35 млн. евро
(68.5 млн. лв.), които ще бъдат разпределени между всякакви по размер компании. Те могат да кандидатстват
самостоятелно или заедно с научни организации. Отделен проект може да получи между 100 хил. лв. и 1 млн. лв. субсидия,
като целта е да се разработят продуктови или производствени иновации в приоритетни области като IT, биотехнологии и
др.
Кандидати и партньори
В процедурата "Разработване на продуктови и производствени иновации" компаниите могат да участват както
самостоятелно, така и в партньорство с една или повече научни организации. Във втория случай има изискване партньорът
да извършва 10 до 40% от допустимите разходи по проекта. Когато партньорите са повече от един, всеки от тях трябва да
покрие минимум 10%, но сумарно всички не трябва да осигуряват повече от 40%.
Задължително изискване към компаниите е да имат поне три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.).
Допустими партньори са акредитираните български висши училища или факултетите към тях, институтите или звената на
Българската академия на науките, експериментални лаборатории и изследователски институти, както и сдружението за
научноизследователска и развойна дейност към "София тех парк", което управлява лабораторния комплекс и
иновационния форум в парка.
Субсидирани дейности
Безвъзмездната финансова помощ се отпуска по два режима - "Помощи за проекти за научноизследователска и развойна
дейност" (елемент А) и de minimis (елемент Б). По първия режим компаниите могат да извършват изследвания, изпитания
и измервания, необходими за разработването на иновация, както и да създават и тестват прототипи и пилотни линии. По
втория режим средства се осигуряват за покупка на дълготрайни материални активи, специализиран софтуер и защита на
индустриална собственост. Кандидатите могат да представят проекти само по елемент А или проекти, които комбинират
двата елемента. До 70% от разходите по проекта по елемент А могат да са за възнаграждения - изследователи, технически
персонал и друг квалифициран персонал, който участва пряко в разработването на иновацията. Разходите по елемент Б са
допустими само за кандидати, не и за партньорите им, като те не трябва да надвишават 50% от общите разходи по проекта.
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Проектите трябва да водят до разработването на продукт (стока или услуга) или процес в някоя от приоритетните области
на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Такива са информационните и комуникационните
технологии, мехатрониката и чистите технологии, индустрията за здравословен живот и биотехнологиите, както и новите
технологии в креативните и рекреативните индустрии. По тази процедура не се финансират проекти за маркетингови и
организационни иновации.
Разпределение на бюджета
От общия бюджет на процедурата най-голямата част - 39.1 млн. лв., е предвидена за микро- и малки предприятия.
Средните предприятия ще получат 13.7 млн. лв. от средствата, а големите - 15.6 млн. лв.
Минималният размер на помощта за едни проект е 100 хил. лв., а максималният зависи от размера на кандидатите. Микрои малките фирми могат да получат до 500 хил. лв., средните компании - до 750 хил. лв., а големите - до 1 млн. лв.
С тези средства ще се покрива част от общите разходи по проектите, като останалото се осигурява от кандидатите и
партньорите им. По елемент А за индустриални и научни изследвания субсидията може да бъде до 50% от стойността на
проекта, а за експериментално развитие - до 25%. Предвиждат се и надбавки - 10% допълнително за средни предприятия
и 20% за микро- и малки предприятия. Ако проектът включва ефективно сътрудничество между компания и една или
повече организации за научни изследвания, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с още 15%, но не повече от
80% общо.
По елемент Б (закупуване на активи, софтуер и т.н.) субсидията може да покрива до 70% от разходите.
Оценка
Оценката на проектите протича на два етапа - административно съответствие и допустимост и техническа и финансова
оценка. Общо 37 точки се дават за иновативност и пазарна приложимост на иновацията. Други 37 точки са предвидени за
иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата. До 12 точки може да получи проект, който отговаря на
различни приоритети. В тях влизат проекти, които попадат в приоритетните тематични области по регионална
специализация, както и такива, които се изпълняват в Северозападния регион. Предимство се дава и на проекти, които
надграждат резултати от проекти, изпълнени по рамковите програми или са получили печат за качество по "Хоризонт 2020"
(отговорили са на изискванията, но за тях не е достигнало финансиране), както и такива, които включват разработване на
екоиновации. За реалистичност на разходите се дават 4 точки.
Кандидатстването става само по електронен път.
БНТ
√ Безплатна лятна академия за програмисти започва в Бургас
От утре започва втората Лятна IT Академия в Бургас. Тя е организирана от общината и е безплатна. Целта е в продължение
на месец ученици и студенти с интерес към информационните и комуникационните технологии да развиват и надграждат
своите знания.
Сериозният недостиг на компютърни специалисти, многото инвестиции в IT сектора и навлизането на нови чуждестранни
компании на българският пазар са в основата на създаването на Академията.
Александър Милев - директор в компания за трансформация на бизнес процеси: "Този тип бизнес се разви значително
през последните години и самата сфера предстои тепърва да се развива, което означава, че ще има тепърва търсене на
още такъв тип кадри".
Вече много от училищата и университетите разкриват допълнителни специалности за компютърни специалисти. Именно и
заради това община Бургас създаде лятната IT Академия, която е по идея на кмета Димитър Николов.
Йорданка Ананиева- заместник-кмет на Община Бургас: "Това е един шанс за децата, които имат траен интерес в тази
посока през лятната ваканция да могат да натрупат знания умения, да направят своите първи стъпки. По- уверено да
стъпват в материята".
Освен че са най-търсени на пазара на труда, компютърните специалисти са и най-добре платени. Заплатите в бранша са
високи, но такива са и изискванията към кандидатите за работа.
Александър Милев: "Заплащането определено е едно от най-добрите за нивото в България. В повечето компании
стартовите заплати са от 1000 лева нетна заплата, като те могат да стигнат до 5000 лева и по-високи за специалисти,
различни разработчици на софтуер, които имат много опит и работят в специфична технология, която се среща по-рядко.
В края на обучението си всички ученици и студенти ще получат диплома за завършен IT курс. За всички тях община Бургас
е осигурила ваучери за консумативи за компютри и книги.
В. Стандарт
√ Приходите от туризъм с 18% ръст
Приходите от международен туризъм в България от януари до март 2017 г. са 731 млн. лв. Ръстът спрямо същия период на
2016 г. е 18,3%, сочат данни на БНБ, публикувани на сайта на Министерството на туризма. Разходите на българи при
пътувания в чужбина за първите три месеца на годината възлизат на 525 млн. лв., което е ръст с 36% на годишна база.
Приходите от международен туризъм през 2016 г. са 3,28 млрд. евро, което е ръст с 15,7%, сочат данните на БНБ. Разходите
на българи за пътувания в чужбина през 2016 г. са 1,22 млрд. евро, или с 21,9% повече от 2015 г. Над 8,2 млн. чуждестранни
туристи са посетили България през 2016 г. Това лято се очаква 10% ръст на чуждестранните туристи.
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√ Ангелкова: Новият закон ще създаде по-добри условия за туристите и бизнеса
С промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) планираме да се извърши групиране на
морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Това
заяви министърът на туризма Николина Ангелкова по време на общественото обсъждане на промените на нормативния
акт, в което участваха представители на бранша, учебни заведения в сферата на туризма, неправителствени организации
и др., съобщиха от пресцентъра на Министерство на туризма.
С измененията в ЗУЧК се въвежда изискване размерът на концесионното плащане, цените на плажните принадлежности
и на предоставяните услуги да бъдат обвързани с индивидуалните характеристика на съответния морски плаж в
зависимост от групата, в която попада, стана ясно от думите на министъра.
Николина Ангелкова поясни, че ще се дефинират четири основни групи морски плажове, като за първите три от тях се
предлага и създаването на подгрупи. Обособяването ще се осъществява на база минимален набор от обективни критерии,
отразяващи географското разположение на плажа, степента на урбанизация на прилежащите му територии, природноклиматичните и екологичните му характеристики, близостта до туристически дестинации, посещаемост и др. Добавен е и
показател дали плажът е естествен или изкуствен.
Министърът припомни, че обсъжданията на промените в ЗУЧК стартираха още миналата година и от тях зависи консенсусът
за непосредствено управлението на морските плажове, както и приносът на летния туризъм в националния туристически
продукти. "Вярваме, че с предложените нововъведения ще създадат по-добри и благоприятни условия не само за
посетителите на морските ни плажове, но и за бизнеса. Така за всяка ивица ще има характерна (собствена) тежест в
методиката за определяне на минималното концесионно възнаграждение. Също така трябва да се вземат предвид и
разходите, които се правят за поддържането ѝ", каза Ангелкова. По думите ѝ с промените се създава максимален баланс
между удовлетворяване на изискванията и нуждите на потребителите и предоставянето на различните видове
туристически услуги, а също се повишава и конкурентоспособност на българския туризъм.
Добавени са дейности по опазване и предпазване на морския плаж като част от разходите, за които общините могат да
разходват постъпленията от наеми на морски плажове. Добавено е изискване част от тези дейности да се съгласуват с
министъра на туризма. "Със законопроекта е предложена и преработка на административно-наказателните норми с цел
да бъде определена компетентността на съответните органи при установяване на нарушения и налагане на санкции",
обобщи министър Ангелкова.
News.bg
√ От ГИТ командироват трудови инспектори по морето
От Главна инспекция по труда командироват трудови инспектори за Бургас, съобщиха от ГИТ.
Целта е подсилване на екипите на дирекциите, на територията на които има летни туристически курорти.
Командироването на инспектори от други области ще бъде за период от 9 седмици.
Първите четири екипа от общо 8 инспектори от дирекциите "Инспекция по труда" Сливен и Стара Загора вече проверяват
на територията на област Бургас. От Инспекцията са създали организация и за включване на екипи на Агенцията в
съвместни проверки с други контролни институции, с които ще взаимодействат в областта на туризма на територията на
областите Бургас и Варна.
Повече информация за контрола на ИА ГИТ през активния туристически сезон, правата на наетите, процедурата за наемане
на непълнолетни лица и друга полезна информация, е публикувана на сайта на Агенцията.
В. Сега
√ В административния съд започва делото срещу поскъпването на газа
Делото срещу 30-процентното поскъпване на газа от 1 април ще бъде разгледано днес в Административния съд в София.
В края на април Върховната административна прокуратура (ВАС) оспори решението на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР), макар ведомството на Иван Иванов на практика само да утвърждава цената, по която "Булгаргаз" купува
от "Газпром", като взема предвид и котировките на петрола, курса на долара и др.
От прокуратурата протестират и цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени
към съответните газоразпределителни мрежи. Само в рамките на един ден в края на април ВАС оспори не само цените на
газа, но и на водата. И в двата случая обаче става въпрос за договори, в които цената зависи от определени критерии, които
няма как да бъдат пропуснати.
Дни по-късно ДАНС и прокуратурата влязоха в енергийния регулатор и иззеха документи, за да се изясни дали при цените
на газа част от експертите са работили в частен, а не в обществен интерес. Според Нова тв обаче проверките засягат не
само начина, по който се е формирала цената от април насам, но и доста по-дълъг период - още от 2011 година. "Става
въпрос за контрол и бездействие. Към момента няма привлечени обвиняеми лица, събират се доказателства", заяви тогава
зам. главният прокурор Борислав Сарафов.
Само преди няколко дни бившите шефове на КЕВР Светла Тодорова и Ангел Семерджиев бяха обвинени за длъжностни
престъпления и получиха мярка "подписка". Според магистратите Тодорова, която в момента е член на регулатора, е
инициирала отмяна на решение от 2014 г., с което са били намалени цените за пренос и продажба на газ. Колегата й
Семерджиев пък не се е произнесъл по жалба на "Овергаз", подадена през 2011 г., заради отказ на държавната
"Булгартрансгаз" да й даде достъп до хранилището "Чирен".
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Dnevnik.bg
√ До две седмици ще се обяви поръчка за газовия хъб
До две седмици "Булгартрансгаз", част от Българския енергиен холдинг, ще обяви обществена поръчка за предпроектно
проучване за осъществяването на газовия хъб "Балкан".
"В рамките му ще бъдат разгледани всички възможности за разширяване на газопреносната мрежа у нас", съобщава
министърът на енергетиката Теменужка Петкова в интервю пред "24 часа".
В отговор на въпрос тя съобщава и че газовата връзка с Гърция е приоритет на правителството, макар че за нея се говори
от газовата криза през зимата на 2009 г. По думите й в началото на есента предстои да се обяви обществена поръчка за
избор на изпълнител и се очаква през първата половина на следващата година да започне изграждането. Плановете са
връзката да влезе в експлоатация през 2020 г. Досега нито един срок по изграждането с другите газови връзки не е бил
спазен.
Работи се и по проект България да има такава газова връзка и с Турция, като предпроектното проучване е изпратено на
"Боташ".
През септември се очаква да пристигне останалата част от оборудването за АЕЦ "Белене", като вече има пристигнала.
Според Петкова до края на годината ще се обяви процедура за приватизация на проекта, за да се види дали ще има частен
интерес към изграждането му. В момента се извършвал счетоводен преглед на всички пасиви и активи.
Investor.bg
√ КФН ще запознае 20 ученици от страната с небанковия сектор в България
В рамките на три дни учениците ще се запознаят с капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния пазар
Комисията за финансов надзор (КФН) започва ХV-тото издание на образователната програма за ученици и учители
“Небанковият финансов сектор в България”, организирана съвместно с фондация „Атанас Буров” и Министерството на
образованието и науката (МОН), съобщи регулаторът.
Тази година участниците са 23-ма, от които 3-ма придружаващи учители и 20 ученици от средните училища с икономически
и финансов профил в страната.
Следващите три дни учениците ще се запознаят с капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния пазар, като
всеки ден до обяд ще имат лекции по една от въпросните теми, а след обяд ще се запознаят „на място“ с бизнеса, като ще
имат възможност за посетят Българската фондова борса, инвестиционен посредник, застрахователно и
пенсионноосигурително дружество.
Тази едноседмична програма за ученици е единствената по рода си в страната, която се организира вече 14 години и
осигурява отлична възможност за кариерно ориентиране на младите хора и повишава финансовата им грамотност, което
е стратегически приоритет на КФН. Увеличаването на знанията за небанковия финансов сектор в страната ще подпомогне
професионалното развитие на учениците и е в основата на реализирането на все по-тясна връзка между образованието,
институциите и бизнеса, посочиха от Комисията.
На финала на 6 юли учениците ще получат удостоверения за успешно завършване на образователната програма
„Небанковият финансов сектор в България” на официална церемония в гр. Банкя.
√ Три четвърти от финансовите отчети са подадени по електронен път тази година
Общо 79% от от всички отчети са подадени в последния месец от крайния срок – юни
Приключи кампанията по подаване на годишните финансови отчети за всички търговци, като за поредна година броят на
подадените по електронен път документи нараства, съобщи Агенцията по вписванията.
От 1 януари 2017 г. до 30 юни 2017 г. включително заявления за годишни финансови отчети са подали 436 770 търговски
дружества, което е с 14% повече спрямо подалите миналата година, показват изчисленията на Investor.bg. От тях на хартиен
носител са подадени 109 453 или 25,06%, е по електронен път – 327 317, или 74,94%.
С всяка година намалява броят на подадените заявления на гише, които през 2016 г. са били 26,69% спрямо 73,31% чрез
интернет. През 2015 г. делът на документите на гише и този за отчети, подавани онлайн, е съответно 32% спрямо 68%.
Общо 79% от всички отчети са подадени в последния месец от крайния срок – юни, или 345 758 подадени заявления.
От Агенцията посочват в съобщението си до медиите, че „независимо от изключителното натоварване, особено през юни,
информационната система на Търговския регистър е работила без прекъсвания и сривове“.
През втората половина на юни обаче сайтът на Търговският регистър падаше по няколко пъти на ден, а хиляди фирми за
поредна година изпитваха затруднения при качаването на отчетите, особено при такива с два електронни подписа.
Все пак ръководството обещава, че усилията на всички служители на Агенцията в бъдеще ще бъдат насочени към бързо,
коректно и професионално обслужване на гражданите.
√ Новите пътища ще отговарят на по-строги екологични изисквания
Радио- или телефонни връзки по магистралите и преминаване на трасета през пустеещи земи предвижда новият
модел за безопасно и екологично строителство
Осигуряване на радио или телефонна връзка по автомагистралите и скоростните пътища, 10-метрова зона за безопасност
и изграждане на пътни трасета предимно през пустеещи земи - това предвижда проект на нова Наредба за проектиране
на пътища.
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Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага проекта за обществено обсъждане.
От ведомството на Николай Нанков уточняват, че правилата ще важат при проектирането на нови и при реконструкцията
на съществуващи пътища.
Преди време строителният министър пое ангажимент за осъвременяване на нормите за проектиране на пътища и
съоръжения по тях.
В момента проектирането се прави по остарял модел, текстовете не са актуални и в тях липсват важни раздели, отнасящи
се до проектиране на пътни възли и кръгови кръстовища, на зони за отдих, за обхват и съдържание на пътните проекти и
др.
Екологични изисквания
Според проекта на нормативния акт пътищата трябва да отговарят на екологични изисквания, поради което трябва да се
избягва преминаване през вододайни зони и природни резервати. За изграждането им трябва да се използват
преимуществено наличните необработваеми и слабо продуктивни земи, като могат да преминат само по границите на
земеделски земи с трайни насаждения.
Регламентираната в проекта на наредбата безопасна зона започва от края на активната лента за движение, чието
предназначение е да се предотвратят или намалят последствията от пътнотранспортни произшествия при напускане на
платното за движение. Тя варира от 1,5 м за третокласни и местни пътища и скорост по-ниска от 60 км/час до 10 м при
автомагистрали и скоростни пътища.
Нови видове кръстовища
Функционалните, проектните и транспортни характеристики на републиканските пътища са приведени към изискванията
на Закона за движение по пътищата и по-специално с максималната допустима скорост от 140 км/час. Актуализираните
габарити, осигуряващи зоната необходима за протичане на движението, са съобразени с проектната скорост и са
създадени условия за осигуряване на възможност за проектиране и изграждане на автомагистрали при тежки теренни
условия.
Въведени са нови видове кръстовища и са подобрени параметрите на полето за видимост на водачите както от главното,
така и от второстепенното направление.
Въведени са и нови видове кръгови кръстовища, като се предвижда те да могат да бъдат изграждани на места, където се
пресичат повече от четири клона и/или направленията сключват остри ъгли на пресичане, както и в места, където
обикновеното кръстовище ще бъде със сложна геометрия.
Според наредбата такива съоръжения са подходящи и при ситуация, в която разликата в прогнозната интензивност на
движението по основното и второстепенното направление на движението е не повече от 30%, практически е трудно да се
установи кое е главното направление и въвеждане на път с предимство не би отговаряло адекватно на транспортната
интензивност.
Паркинги за автомобили с опасни товари
При проектиране на пътища да се прилагат принципите за пространствено развитие на пътя и зрително ориентиране на
водачите на моторни превозни средства, предвижда още проектът на наредбата. Според него разполагането на пътните
кръстовища и възли, на аварийни площадки, паркинги и др. трябва да бъде удобно и безопасно, а възможностите за
създаване на условия за изпреварване трябва да се използват максимално.
В проекта на наредбата се предвижда и осигуряване на паркинги, предназначени за спиране на автомобили, превозващи
опасни товари.
Предвижда се радио- или телефонна връзка да може да се осигурява при доказана техническа и икономическа
целесъобразност и за други пътища, освен магистрали и скоростни.
В проектонаредбата се предвиждат технически средства за организация и регулиране на движението и предпазни и
направляващи устройства и осветителни устройства в участъци със сложни условия на движение.
Подобрени са изискванията за отводняване на наземното тяло, с които се регламентира и осигуряването на условия за
бързо отвеждане на повърхностните води встрани от пътното платно. Това е особено важно за осигуряване на пътната
безопасност при екстремни климатични условия.
Строителната наредба предвижда още пътищата да осигуряват възможно най-добри транспортни връзки с
административните центрове в района или с пътищата от по-висок клас, а свързаността между отделните райони и
населените места да се осъществява по възможно най-краткия път.
Проектът на наредбата може да бъде намерен на интернет страницата на МРРБ в раздел „За обществено обсъждане“,
както и на Портала за обществени консултации, посочват от МРРБ.
В. Земя
√ 70 % от обществените поръчки се изпълняват от едни и същи фирми
Според одитните доклади на Сметната палата, най-големите нарушители са общините
Една десета от фирмите, които изпълняват обществени поръчки в България печелят 70 % от поръчките, предупреди по БНР
Зорница Славова, икономически анализатор от Института за пазарна икономика (ИПИ). Чрез проекта си “Отворени
обществени поръчки“ Институтът следи процеса на възлагане и изпълнение на обществените поръчки за доста дълъг
период от време. От 2007 до 2015 г., това са близо 200 хиляди поръчки за 60 милиарда. ИПИ е направил портал за отворени
данни и там се качва данни, събирани от администрацията по всякакви теми. И обществените поръчки бяха една от тях,
обясни Славова. Тя даде пример с посочени нули или нереални суми — 1 лев за доставка на храни или за реконструкция
на сграда. Това, доколкото разбрахме, след разговор с Агенцията за обществени поръчки, отчасти е премахнато. Всъщност,
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знаете ли как е премахнато — когато попълват в данните сумата на проекта, не може да слагат нула, уточни икономическия
анализатор от ИПИ. При високат концентрация на изпълнителите на обществени поръчки, направихме дори модел за
прогнозиране, тоест, ако се обяви поръчка за доставка на безоловен бензин, например, кой ще спечели. Около 10 % от
изпълнителите печелят над 70 % от обществените поръчки, съобщи още Славова. Има фирми, които изпълняват поръчки в
цялата страна за всяка държавна структура, което предполага, че те са добри, например, за поставяне на дограма. Има
няколко фирми в България, които са най-добрите в бранша си и изпълняват поръчки. В същото време ето един друг пример
— имаше един консорциум в Сливен по времето, когато кмет беше Йордан Лечков, който взима всякакви поръчки за
всичко. Славова заяви, че според одитните доклади на Сметната палата, най-големите нарушители са общините. Там около
10 % от случаите бяха пратени на прокуратурата, коментира още Славова, цитирана от Нюз.бг.
В. Труд
√ Данъчни тръгват на проверки по моловете в София
Данъчни патрули от ТД на НАП София започват обиколки и проверки във всички търговските обекти в столицата и областите
София, Перник, Кюстендил и Благоевград, съобщават от Националната агенция по приходи.
Съвместно със служителите от отдел Оперативни проверки, патрулите ще наблюдават заведения, за които е потвърдено,
че има съсредоточаване на голям брой хора, а отчетените ниски обороти будят съмнение. Засилено присъствие на органи
по приходите ще има в моловете и големите търговски центрове на територията на ТД на НАП София.
След обследване на риска в такива обекти ще бъдат възлагани ревизии на фирмите и физическите лица свързани с тях.
Преди седмица инспектори от отдел Оперативни проверки в ТД на НАП София наложиха принудителна административна
мярка и запечатиха две заведения от голяма верига за хранене заради неиздаване на касова бележка. Собственикът на
търговските обекти е отказал съдействие на служителите от НАП, но въпреки това законът е спазен и заведенията ще
останат запечатани до един месец. Други четири обекта от същата верига бяха поставени под наблюдение с постоянно
присъствие на органите по приходите в тях. Цялата информация от компютрите, позиционирани в търговските обекти е
копирана и се обработва със специализиран софтуер от специално обучени екипи в отдел „Ревизии“. Софтуерът позволява
възстановяване, включително и на изтритите записи.
През онлайн връзката е идентифицирана друга голяма популярна верига със заведения за хранене, стопанисваща 11
обекта на територията на ТД на НАП София.Оборотите и начислените и внесени данъци и осигурителни вноски видимо не
съответстват на броя на клиентите, които посещават тези заведения. Още днес започват контролни покупки и наблюдения
с физическо присъствие на органи по приходите във всеки един от 11-те обекта.
Както вече от НАП София информираха в началото на месец май започнаха масови проверки в търговските обекти в
столицата. Завишен контрол за спазването на данъчните изисквания има и при предлагането на стоки и услуги в парковете
и местата за отдих. Служителите на ТД София насочват усилията си главно към издаването на касови бележки и отчитането
на оборотите, но не пренебрегват и спазването на осигурителното законодателство. Проверки се извършват съвместно и
с инспектори от Фискален контрол по тържища и пазари. Само за месец са направени над 1000 оперативни проверки и са
издадени актове за установени административни нарушения. Повече от 100 обекта са запечатани за срок до един месец,
като в някои от тях е липсвало фискално устройство
От НАП напомнят на клиентите, че издаването на касова бележка е задължително и при плащане с дебитна или кредитна
карта. Тогава търговците, освен документ от пост-терминала са длъжни да ни издадат и фискален бон. Получаването на
фискален бон и неговото съхранение е важно за потребителите, защото упражняването на правата им без този документ
би било силно затруднено.
От началото на годината до момента служителите от ТД на НАП София са извършили повече от 8000 проверки в търговски
обекти и са издали над 820 акта за установени административни нарушения, за 309 от проверените обекти са предприети
принудителни административни мерки, а над 200 са ефективно запечатани за срок до 1 месец.
„Увеличаваме броя на екипите, които извършват оперативни проверки на територията на ТД София и организираме
данъчни патрули, които да ги подпомагат. Нарушителите на закона трябва да понесат отговорност за това – каза
директорът на ТД на НАП София Илиана Христова – и допълни, че служителите на НАП се стремят да подпомагат
коректните данъкоплатци и са безкомпромисни към нарушителите. Сигнали за неиздадени касови бележки могат да се
подават на телефона на НАП 0700 18 700 или на имейл infocenter@nra.bg.
Money.bg
√ Πpoгнoзa: Битĸoйнът ce изпpaвя пpeд гoлям cпaд, пpeди дa cĸoчи дo близo $4000
Битĸoйнът ce пpeдcтaви блecтящo зa пocлeднaтa пoлoвин гoдинa. Kpитпoвaлyтaтa пocĸъпнa oт 1000 дoлapa зa мoнeтa дo
peĸopдeн вpъx oт 3000 дoлapa, ĸaтo пpиĸлючи мeceц юни нa нивo oт 2 500 дoлapa. Cĸoĸът в cтoйнocтитe нa дигитaлнитe
пapи зaпиca 168% pъcт oт нaчaлoтo нa 2017-a дoceгa, пишe Вuѕіnеѕѕ Іnіѕdеr.
Иcтopичecĸoтo paли нa битĸoйнa нaĸapa мнoжecтвo нaблюдaтeли дa зaгoвopят зa "бaлoн", ĸoйтo в дaдeн мoмeнт щe ce
cпyĸa.
Mинaлaтa ceдмицa глaвният глoбaлeн инвecтициoнeн cтpaтeг нa Сhаrlеѕ Ѕсhwаb Джeфpи Kлeйнтoп пpeдпoлoжи, чe бaлoнът
нa битĸoйнa ce paзличaвa oт вcичĸo, ĸoeтo няĸoгa cмe виждaли.
Ceгa eĸcпepтитe oт Gоldmаn Ѕасhѕ пpoгнoзиpaт, чe виpтyaлнaтa вaлyтa мoжe дa пpeминe пpeз гoлям cпaд, пpeди oтнoвo дa
ce изĸaчи дo peĸopдeн вpъx.
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B пиcмo дo ĸлиeнтитe, изпpaтeнo в нeдeля, pъĸoвoдитeлят нa тexничecĸитe cтpaтeгии в бaнĸaтa Шeбa Джaфapи пpeдпoлaгa,
чe вaлyтaтa мoжe дa пaднe c oĸoлo 25 нa cтo oт ceгaшнoтo cи нивo.
Aнaлизaтopът cмятa, чe виpтyaлнитe пapи в мoмeнтa вce oщe ca в ĸopeĸтивнa чeтвъpтa вълнa и "нe би тpябвaлo дa
нaдxвъpлят 1 857".
Ho въпpeĸи тoвa битĸoйн eнтycиacтитe нe тpябвa дa ce пpитecнявaт, тъй ĸaтo ĸpиптoвaлyтaтa щe ce изĸaчи дo нoв peĸopд.
Cпopeд eĸcпepтa битĸoйнът ce нacoчвa ĸъм "пeтa вълнa" и имa пoтeнциaл вaлyтaтa дa ce изĸaчи дo 3 915 дoлapa, ĸoeтo
oбaчe "мoжe дa oтнeмe вpeмe".
Meждyвpeмeннo пoпyляpнocттa нa битĸoйн pacтe. Mинaлaтa ceдмицa дopи cтaнa яcнo, чe двe yчилищa Моntеѕѕоrі в Hю
Йopĸ ca зaпoчнaли дa пpиeмaт плaщaния oт poдитeлитe в битĸoйни. A oпциятa e дoбaвeнa пpeз юни cлeд зaпитвaния
имeннo зa пoдoбeн тип зaплaщaнe.
√ Безработицата в ЕС е на най-ниско ниво от декември 2008 г.
Hивaтa нa бeзpaбoтицa в Eвpoпeйcĸия cъюз oтбeлязвaт нaй-ниcĸи нивa oт дeĸeмвpи 2008 г. нacaм, пoĸaзвaт aĸтyaлнитe
дaнни нa Eвpocтaт. Πpeз мaй 2017 г. в 28-e cтpaни бeзpaбoтни ca били 7.8%, cпaд oт 8.7% пpeди гoдинa.
Taĸa oбщият бpoй нa бeзpaбoтнитe e бил 19.115 милиoнa, нaмaлeниe c 1.428 милиoнa oт пpeди гoдинa.
B eвpoзoнaтa бeзpaбoтицaтa e 9.3% пpeз мaй 2017 г., нaй-ниcĸoтo нивo oт мapт 2009 г.
Haй-мaлĸo гpaждaни бeз paбoтa имa в Чexия (3%), Гepмaния (3.9%) и Maлтa (4.1%). Haй-виcoĸи нивaтa ca в Гъpция
(пocлeднитe дaнни oт мapт 2017 г. пoĸaзвaт 22.5%) и Иcпaния - 17.7%. Бългapия e дaлeч пoд cpeднoтo нивo c 6%
бeзpaбoтицa.
Haй-гoлям cпaд пpeз мaй oтбeлязвaт Xъpвaтия (13.4% дo 10.7%), Иcпaния (oт 20.2% дo 17.7%) и Иpлaндия (oт 8.4% дo 6.4%).
Mлaдeжĸaтa бeзpaбoтицa cъщo cпaдa. B cpaвнeниe c пpeди eднa гoдинa 584 000 дyши нa възpacт пoд 25 гoдини пo-мaлĸo
нямaт paбoтa.
Econ.bg
√ ЕП ще гласува номинацията на Мария Габриел за еврокомисар
Трите комисии на Европейския парламент, които я изслушаха на 20 юни, излязоха официално с висока оценка на
кандидатурата й
Номинацията на Мария Габриел за еврокомисар с ресор "Цифрова икономика и цифрово общество" ще бъде гласувана от
Европейския парламент, съобщава БНТ.
Трите комисии на Европейския парламент, които я изслушаха на 20 юни, излязоха официално с висока оценка на
кандидатурата й. След решението на евродепутатите в Страсбург остава Съветът на министрите, т.е. всяка от държавите
членки, да каже "Да". Третият български еврокомисар ще работи до средата на 2019 година, когато изтича мандатът на
сегашната Европейска комисия.
Profit.bg
√ SOFIX стартира седмицата на зелено
Вчера SOFIX записа зелена сесия, добавяйки 0.24% до ниво от 705.16 пункта. Това е седма поредна сесия на ръст за индекса
на сините чипове.
Индикаторите BGBX40 и BGTR30 записаха повишение от 0.24% и 0.17% до съответно 134.54 и 536.37 пункта.
Единствено BGREIT затвори на червено днес, губейки 0.55% до 113.15 пункта.
Дневният оборот регулирания пазар на БФБ-София достигна 1.331 млн. лева.
Почти цялата сума на оборота обаче се дължи на прехвърляния при Инвестиционна Компания Галата. В рамките на 3
сделки бяха прехвърлени общо 684 760 лота, реализирайки оборот от 1.027 млн. лева. Акциите на дружеството поевтиняха
с 14.77% до 1.500 лева за лот.
Най-търгуваната позиция днес бе тази на Химимпорт. Инвеститорите изтъргуваха 9 636 лота при 42 сделки, реализирайки
оборот от 17 хил. лева. Дяловете на компанията поевтиняха с 0.39% до 1.785 лева за лот.
В рамките на 34 сделки, бяха прехвърлени общо 21 484 лота от емисията на Адванс Терафонд АД СИЦ. Акциите на
дружеството поскъпнаха с 0.93% до 2.180 лева за брой.
44 хил. лева оборот бе оформен в резултат на 16 сделки за общо 9 918 лота на Софарма. Книжата на фармацевтичната
компания поевтиняха с 0.04% до 4.520 лева за брой.
Сред компаниите, чиито акции поскъпнаха днес попадат ТБ Първа Инвестиционна Банка (+2.84% до 5.580 лева за лот),
ЕМКА (+2.75% до 2.620 лева за брой), Неохим (+1.67% до 61.000 лева за брой), Индустриален Холдинг България (+1.59% до
1.021 лева за лот), ТБ Централна кооперативна банка (+1.29% до 1.722 лева за лот) и Софарма трейдинг (+0.97% до 8.240
лева за лот).
√ Ръст на акциите и в Азия след Уолстрийт и Европа
Цените на акциите в Азия се повишиха днес, благодарение на силното представяне на пазарите в Европа и САЩ, след като
най-силното преддставяне на петрола от пет години насам оскъпи книжата на енергийните компании. Пазарите бяха
повлияни за кратко от нова ракета, изстреляна от Северна Корея.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.3% днес.
Японския Nikkei 225 добави 0.4%, докато южнокорейският KOSPI се понижи с 0.1%.
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Преди това KOSPI губеше 0.4%, а южнокорейският вон поевтиня с 0.3%, след появилата се информация, че Северна Корея
е изстреляла ракета, която може да падне в японската икономическа зона. В отговор президентът на Южна Корея свика
среща на Съвета по национална сигурност.
Южнокорейската валута за последно губеше 0.1%, до 1 148.1 вона за долар.
Австралийският основен индекс днес нарасна с 1.65%, отскачайки сериозно, след като в предходните две сесии бе записал
понижение от 2.3%.
Вчера щатските индекси S&P 500 и Dow Jones нараснаха с 0.2% и 0.6%, респективно, изведени нагоре от финансовите и
енергийните компании. Технологичният Nasdaq изгуби 0.5%.
Грешка в компютърните системи на Nasdaq доведе до показването на грешни цени на акциите на Amazon Inc, Microsoft
Corp и Apple Inc в следборсовата търговия.
Акциите на компанията майка на Google - Alphabet Inc, и на eBay Inc бяха сред тези, чиято цена се показваше като 123.47
долара на някои сайтове за финансови новини в понеделник вечерта.
Реалните цени на акциите не са били засегнати, а на тази цена не е имало сключени сделки, обявиха от Nasdaq.
Щатските пазари са затворени заради Деня на независимостта.
Европейските пазари вчера записаха още по-голям ръст. Индексът FTSEurofirst 300 скочи с 1.2% след записаните понижение
през миналата седмица.
На валутните пазари доларът поевтинява с 0.2%, до 113.275 йени, но остава близо до седемседмичния връх от 113.47,
докоснат вчера.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, губи близо 0.1%,
до 96.146 пункта, запазвайки по-голяма част от ръста си от понеделник.
Австралийският долар добави 0.1%, до 0.7666 преди срещата на Централната банка на Австралия, на която финансовата
институция се очаква да остави основната си лихва без промяна на ниво от 1.5%.
Еврото остана почти без промяна на ниво от 1.1366 спрямо долара във вторник.
Британският паунд поскъпна до 1.294 спрямо долара, но не успя да компенсира изгубените 0.7% вчера.
Фючърсите на суровия петрол записаха първо понижение от девет сесии насам, слагайки край на най-дългата печеливша
серия от февруари 2012 г.
Щатският лек суров петрол поевтиня с 0.5%, до 46.82 долара за барел.
Петролът от сорта брент също изгуби 0.5%, до 49.41 долара за барел. В понеделник фючърсите затвориха сръст от 3.7%,
което бе най-голямото повишение от декември 2016 г. насам.
Цената на златото се оттласна от най-ниското си ниво от повече от седем седмици, достигнато вчера, на фона на скъпия
долар. Скъпоценният метал поскъпва с 0.1%, до 1 222.21 долара за тройунция днес.
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