Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Черноморски фар
√ Бизнесът против минималния осигурителен доход
Писмо от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до Министъра на труда и социалната
политика Бисер Петков по повод на разпространените в медиите намерения на социалното министерство за
административно налагане на прагове за минималния осигурителен доход за 2018 /МОД/ г., мотивира отказа на АОБР за
втора поредна година за водене на преговори.
Част от аргументите, които са включени в писмото са, че МОД, определян по заемани длъжности и икономически дейности,
е регулация, която не се прилага в нито една държава членка на ЕС. За първото полугодие на 2017 г. ръстът на средния
осигурителен доход е над 6%, а приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10% при съпоставими условия. Това още
веднъж и категорично доказва ненужността на МОД.
„Следва да се отчете и откритата процедура срещу Република България по тъй наречените прекомерни
макроикономически дисбаланси на ЕК (excessive macroeconomic disbalances), конкретно прекомерният ръст на показателя
за тъй наречените единични разходи на труд (Unit labor cost) и нарастването на данъчната и осигурителна тежест върху
заетостта и работните места“, се казва още в аргументите. От Асоциацията допълват още: „Прегледът на промените в т.
нар. „специфични препоръки за страната“ от последните години показва също, че ЕК също не подкрепя определянето на
МОД по длъжности и икономически дейности“. Да припомним, че Бургаската регионална туристическа камара също
подкрепя АОБР и не желае административното повишаване на праговете, с мотива, че това би обрекло множество фирми
от бранша на фалит.
„В тази връзка считаме за необходимо МТСП да насърчава многократно подкрепеното от работодателските организации
основно колективно трудово договаряне на фирмено и браншово ниво, вместо да се тиражират в медиите намерения за
административно налагане на нови нива на МОД за 2018 г., при това без предварителен анализ, идентифицирана
потребност и свързани последици. Също така е налице пълен контраст с високо оценените от нас усилия на правителството
за намаляване на административната тежест, намеса в икономиката и необходимостта от реформиране на анахроничното
и негъвкаво трудово законодателство“, се казва още в писмото.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ 1066 безработни ще бъдат наети по новата национална програма "Работа"
Общо 1066 безработни ще започнат работа по новата национална програма на Министерството на труда и социалната
политика за повишаване на заетостта в общините с висока безработица. Броят им е с над 200 повече от предварително
планирания брой. Това съобщиха от МТСП.
Програма "Работа" ще стартира пилотно от 1 септември в 14 общини в областите Видин, Враца и Монтана, и ще се
реализира до края на годината.
Най-много безработни ще бъдат наети в общините Ружинци - 150, Хайредин - 142, Вълчедръм - 140, Бойчиновци - 98,
Димово - 81, Борован - 78 и Якимово - 75. В Криводол ще бъдат осигурени 67 работни места, в Чупрене - 56, в Брегово - 45,
в Медковец - 42, в Чипровци - 38, в Макреш - 28, в Грамада - 26.
За участие в програмата кандидатстваха 81 работодатели от частния сектор, които заявиха общо 141 места на пълен
работен ден. Всички техни заявки са одобрени. Най-активно се включиха работодателите от Монтана, където са заявени
61 работни места от 34 частни предприятия. В област Враца са обявени 44 работни места от 27 фирми, а във Видин - 36 от
20 работодатели. Очакванията са част от наетите в частния сектор безработни да намерят трайна заетост и останат на
работа след приключване на програмата.
В публичния сектор са одобрени 925 работни места. От тях 321 са за пълен работен ден. Близо половината от заявките от
публичния сектор са за 6-часов работен ден, а 172 - за 4-часов работен ден. Длъжностите за непълно работно време са
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свързани с дейности, зависими от атмосферните условия, както и такива, насочени към услуги на населението или
изискващи по-тежък физически труд.
Подборът на безработните, които ще се включат в програмата, ще приключи на 30 август. Приоритетно ще се осигурява
заетост на продължително безработни, безработни младежи, както и безработни, които получават социални помощи или
са с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация.
Одобрените от работодателите ще бъдат назначени от 1 септември след проведено от специалистите в бюрата по труда
мотивиране за активно включване в трудова заетост.
Финансирането на пилотния етап на програма "Работа" е 2 млн. лв., които бяха осигурени чрез оптимизация на бюджета
на Министерството на труда и социалната политика.
Investor.bg
√ Машиностроителна компания обмисля да разкрие производствен център във Видин
Около 30% от всички сключени договори по ОПИК се реализират в Северозападна България, съобщи зам.-министър
Александър Манолев
Сериозна компания в областта на машиностроенето има интерес да разкрие производствен и логистичен център край
Видин на площ от над 20 декара, като преговорите са в напреднала фаза.
За това информира заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на дискусия за демографските
и социални проблеми в област Видин, организирана от Министерството на труда и социалната политика.
„За мен индустриална зона Видин е една от най-перспективните за развитие в цяла България“, каза зам.-министър
Манолев, предаде пресслужбата на икономическото министерство.
По думите му зоната е особено атрактивна за компании от Централна Европа заради възможността да се използва река
Дунав като транспортна връзка.
„Този регион е перспективен за развитие и правителството го презентира приоритетно пред потенциални инвеститори“,
посочи Александър Манолев и акцентира върху факта, че с решение на кабинета е премахната разпоредбата, с която се
забранява да се продават терени и да се отстъпва право на строеж в индустриална зона Видин.
От неговото изказване стана ясно, че в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) е заложена
"хоризонтална цел за насърчаване на икономическото развитие на Северозападния район".
„Към момента около 30% от всички сключени договори по ОПИК се реализират в Северозападна България. Те са на обща
стойност над 264 млн. лева, като 158 от тях вече са успешно приключили и благодарение на тях са инвестирани над 73 млн.
лева в икономиката на региона“, съобщи зам.-министър Манолев.
√ Над 1,3 млн. българи са избрали за почивка Черноморието
Повече от 60% са почивали или ще почиват извън мястото, където живеят през това лято, показва експресен сондаж
на „Галъп интернешънъл“
Българското Черноморие остава предпочитана дестинация за лятна почивка за българите и през това лято. Вече над 1,3
милиона пълнолетни българи са почивали на родното Черноморие, а още на половин милион явно им предстои да го
посетят. Това показват данните от експресен телефонен сондаж на „Галъп интернешънъл“.
Допитването е проведено сред 800 пълнолетни българи чрез панелна методика, която позволява национална
представителност на данните.
В сондажа 37% заявяват, че са били на лятна почивка, което означава около 2 млн. души. А 68% от тях твърдят, че са избрали
българското Черноморие, което е над 1,3 млн. души. Ако в сметката се прибавят и децата, то това означава, че близо
половината от населението на страната ни е било или ще бъде на нашето Черноморие през този летен сезон. С най-голям
дял са младите до 30-годишна възраст и жителите на София.
Това означава също, че спрямо очаквания брой туристи през летния сезон, повече от половината са наши сънародници. В
България българският турист остава доминиращ, посочват от социологическата агенция.
В чужбина през това лято към настоящия момент са почивали около 350 хил. българи. Още близо толкова предстои да
отидат на почивка извън страната. По-евтините условия за началото на есента са особено привлекателни, посочва се в
проучването.
Други 700 хил. пълнолетни българи са почивали или им предстои да почиват на други места в страната извън
Черноморието.
Като цяло над 60% от българите са почивали или ще почиват извън мястото, където живеят през това лято. Числото се
получава от сумирането на дяловете на онези, които вече са почивали и онези, които твърдят, че ще почиват.
Дейността на Министерството на туризма се одобрява от малко над 50% от пълнолетните граждани, а близо една трета са
по-скоро критично настроени. Същевременно контролът по плажовете от страна на министерството среща подкрепата на
над 80% от интервюираните.
В огромното си мнозинство българските граждани искат спазване на правилата по Черноморието и в курортите и
поддържане на реда от страна на държавните и общинските органи. Изключение, но само до известна степен, в това
отношение са младите хора до 30-годишна възраст, но дори и сред тази възрастова група като цяло преобладава
подкрепата за повече ред в туризма у нас.
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√ 1066 безработни ще бъдат наети по нова национална програма
Общо 1066 безработни ще започнат работа по новата национална програма на МТСП за повишаване на заетостта в
общините с висока безработица.
Броят им е с над 200 повече от предварително планирания брой.
Програма „Работа“ ще стартира пилотно от 1 септември в 14 общини в областите Видин, Враца и Монтана и ще се
реализира до края на годината. Най-много безработни ще бъдат наети в общините Ружинци – 150, Хайредин – 142,
Вълчедръм – 140, Бойчиновци – 98, Димово – 81, Борован – 78 и Якимово – 75. В Криводол ще бъдат осигурени 67 работни
места, в Чупрене – 56, в Брегово – 45, в Медковец – 42, в Чипровци – 38, в Макреш – 28, в Грамада – 26.
Набирането на заявки за работни места по инициативата се проведе от 16 до 22 август.
112 работодатели обявиха 1098 работни места в този период. За участие в програмата кандидатстваха 81 работодатели от
частния сектор, които заявиха общо 141 места на пълен работен ден. Всички техни заявки са одобрени. Най-активно се
включиха работодателите от област Монтана, където са заявени 61 работни места от 34 частни предприятия. В област
Враца са обявени 44 работни места от 27 фирми, а във Видин – 36 от 20 работодатели.
Очакванията са част от наетите в частния сектор безработни да намерят трайна заетост и останат на работа след
приключване на програмата. В публичния сектор са одобрени 925 работни места. От тях 321 са за пълен работен ден. Близо
половината от заявките от публичния сектор са за 6-часов работен ден, а 172 - за 4-часов работен ден. Длъжностите за
непълно работно време са свързани с дейности, зависими от атмосферните условия, както и такива, насочени към услуги
на населението или изискващи по-тежък физически труд. Подборът на безработните, които ще се включат в програмата,
ще приключи на 30 август.
Приоритетно ще се осигурява заетост на продължително безработни, безработни младежи, както и безработни, които
получават социални помощи или са с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация. Програмата е
насочена и към икономически неактивни, включително обезкуражени лица, които ще могат да участват в нея след
регистрация в бюрата по труда. Одобрените от работодателите ще бъдат назначени от 1 септември след проведено от
специалистите в бюрата по труда мотивиране за активно включване в трудова заетост.
Финансирането на пилотния етап на програма „Работа“ е 2 млн. лв., които бяха осигурени чрез оптимизация на бюджета
на Министерството на труда и социалната политика. Със средствата ще се покрият разходите на работодателите за трудово
възнаграждение и осигуровки. Наетите по програмата ще изпълняват различни дейности в частния сектор или
общественополезни дейности към общините като ремонт на обществени сгради, комунално-битово обслужване,
поддържане на недвижимо културно наследство или оказване на услуги на населението.
Капитал
√ София ще плати 14 млн. лв. за поддръжка на светофари
Договорът ще е за четири години, а към кандидатите няма финансови изисквания
София планира да плати 14 млн. лв. в следващите четири години за поддръжка на светофари, монтираните на тях
видеокамери и техническо обслужване на общинския Център за управление на трафика, показва проверка в Регистъра на
обществените поръчки.
Общината търси фирма, която да следи и ремонтира 366 светофарни уредби, 41 пешеходни светофара и 100 кръстовища
със зелена вълна, както и видеокамерите на 197 кръстовища. Изпълнителят ще трябва и да поддържа системите за
управление на трафика и за приоритизация на превозните средства на градския транспорт. Предвидено е и разширяване
на двете системи, без да са зададени конкретни параметри за това.
Новата поръчка
Според условията на новия търг изпълнителят ще трябва да прави месечни справки за състоянието и повредите на
светофарите, да ги почиства на всеки шест месеца, както и да почиства камерите за видеонаблюдение на всеки три месеца.
Фирмата ще трябва да отстранява повреди по уредбите - за широкия център ще трябва да реагира в рамките на 45 минути,
а за останалата част на София до 60 минути. Изпълнителят ще трябва да поддържа хардуера на общинския Център за
управление на трафика в "подходящо работно състояние".
Общината не задава никакви икономически и финансови изисквания към участниците в търга, нито изисквания към
професионалната им дейност, показва документацията в Агенцията за обществени поръчки. Основното условие е фирмата
да е изпълнила поне една сходна дейност в последните три години. За такава се счита "поддръжката на минимум 180
светофарни уредби в един или повече градове". Друго изискване е участниците да притежават минимум две автовишки и
един автокран, както и най-малко 20 техници, четирима координатори и двама технически ръководители. Цената има
тежест 40% при оценяването на офертите, а техническото предложение - 60%. Документи се приемат до края на септември.
Вечното внедряване на умни светофари
За "интелигентните кръстовища" в столицата се заговори през 2012 г., когато тогавашният заместник-кмет по транспорта
Любомир Христов обеща система от 20 кръстовища с приоритизирано преминаване на градския транспорт. Впоследствие
общината обещаваше 160 "модернизирани" кръстовища до края на 2016 г. "В момента работят около 60 кръстовища с
приоритизация на обществения транспорт - най-натоварените, където Центърът за градска мобилност регистрира найголеми закъснения", обясни пред "Капитал Daily" директорът на дирекция "Управление на трафика" в общината Димитър
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Петров. По думите му до края на годината трябва да бъдат обхванати всички 180 кръстовища, през които преминава
градски транспорт в града.
Според общината модернизираните кръстовища вече работят и тежкият трафик в града е намалял. "Ефектът е видим и
много полезен. Изпълнява се почти двойно минималната норма от 30% намаляване на трафика на тези кръстовища", каза
през 2016 г. Димитър Петров. По думите на заместник-кмета по транспорта Евгени Крусев от тази година пък "като цяло
резултатите от системата са добри. Задръстванията, където преди бяхме свикнали да са големи, са в няколко пъти помалки."
Всъщност "модернизацията" на светофарите в София се случи основно по линията на два проекта. Преди година и
половина завърши проект с 8 млн. лв. европейско финансиране за "интелигентна система за управление на трафика". По
него в периода 2015-2016 г. в града беше монтирано оборудване на 20 светофарни уредби и 750 превозни средства на
градския транспорт. Така оборудваните кръстовища трябваше да пропускат автобусите и тролеите приоритетно пред
останалите автомобили. Изпълнител на този проект беше "Телелинк" ЕАД.
Както стана ясно от текст на "Дневник" от края на 2016 г. обаче, въпросната "интелигентна система" всъщност не е
включвала светофарите с пешеходни бутони, които се появиха в града. Те са част от предишния договор на Столичната
община за поддръжка на уредбите от 2013 г. Тогава градската управа наема румънско-българския консорциум "Ю Ти Ай
груп – Иновативни трафик системи" за "изграждане, реконструкция, поддръжка и техническо обновяване на светофарните
уредби" срещу 40 хил. лв. на месец за четири години.
Според новата поръчка максималната цена за месечна поддръжка е 80 хил. лв., а фирмата трябва да предложи отделна
"осреднена" стойност за изграждане на нови светофари и системи.
Отделно преди дни Столичната община подписа и договор за монтиране на датчици за приоритетно преминаване на
трамваи през 20 кръстовища в града на стойност 250 хил. лв. Обществената поръчка беше спечелена от "Иновативни
трафик системи" АД.
Стандарт
√ Министър Петкова: Хранилището за ядрени отпадъци ще бъде едно от най-модерните в Европа
Изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е важно условие за развитието на ядрената
енергетика в България, обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова при първата копка на съоръжението,
цитирана от "Фокус".
Първият етап от строителството ще приключи през 2021 г. "Тук ще разчитаме на безспорната експертиза, на
професионализма на консорциума, който ще изгради този проект с водещата роля на немската компания и разбира се, с
участието на четири български компании, които са водещи в тази област", коментира министър Петкова. Тя увери, че
съоръжението ще отговаря на абсолютно всички изисквания от гледна точка на екология.
Това ще бъде съоръжение, което ще бъде едно от най-модерните в Европа. На първо място бих искала да благодаря за
поканата и възможността да присъствам на днешното събитие, с което се слага началото на изграждането на националното
хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци. Това е проект, който води своето начало от 2005 г. по силата
на поет ангажимент от нашата държава във връзка с необходимостта от изграждане на подобно хранилище. Тъй като
България произвежда една много значителна част от своята електрическа енергия именно от АЕЦ „Козлодуй" за нас
изграждането на това национално хранилище е изключително важно условие за по-нататъшното развитие на ядрената
енергетика в България и за по-нататъшното развитие на ядрената енергетика и чрез нови мощности", продължи
министърът.
Петкова допълни, че един от приоритетите на правителството в Енергетиката е свързан с с безопасното управление на
отработеното ядрено гориво и на ядрено активните отпадъци. "Както виждате и с днешното събитие приоритетите, които
сме разписали в нашата управленска програма, се превръщат в реални дела", каза още тя. Министър Петкова благодари
на всички, които през годините са положили усилия и на колегите си от Министерство на околната среда и водите, на
Министерство на регионалното развитие, на Агенцията за ядрено регулиране и на партньорите си от Европейската банка
за възстановяване и развитие за неуморната работа и професионалното отношение към този проект.
Economic.bg
√ НАП проверява фирми с големи суми в касите си
Съмненията на данъчните са, че като декларират голяма сума пари в кеш, фирмите избягват плащането на
корпоративни данъци и дивиденти
Фирми и нестопански организации, които в счетоводните си баланси са посочили, че имат голяма сума пари в брой ще
бъдат проверявани от Национална агенция за приходите, съобщават от приходната агенция.
Данъчните инспектори ще проверяват дали селектираните дружества не са извършили по този начин скрито
разпределение на печалба. Според данните, които сами са подали в НАП, 1 289 от фирмите имат в касите си по над 1 млн.
лева в брой.
Съмненията на ревизорите са, че като декларират голяма сума пари в кеш, фирмите избягват плащането на корпоративни
данъци и дивиденти. В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на
съдружници и свързани с тях лица за разходи, които не са свързани с дружеството. Пример са скъпите командировки до
екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и т. н.
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Подозренията на инсоекторите се засилват и от факта, че в момента съществува забрана за разплащания в брой над 10 000
лв.
Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени
неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години.
Klassa.bg
√ България е сред страните от ЕС с най-ниско доверие в полицията
България е сред страните от ЕС с най-ниско доверие в полицията според Евробарометър и Евростат
По данни на Министерството на вътрешните работи относителният брой на регистрираните престъпления продължава да
намалява непрекъснато и стабилно след 2013 година.
Трябва да се има предвид, че не всички престъпления в България се регистрират, каза в „Преди всички“ Зорница Славова
от Института за пазарна икономика.
Министерството на вътрешните работи публикува статистиката за регистрираните престъпления и тяхната разкриваемост
през 2016 година. Данните показват, че относителният брой на регистрираните престъпления продължава да намалява
непрекъснато и стабилно след 2013 г. и вече напълно очертава тенденция към намаление след пика в началото на кризата.
Трябва да се има предвид, че не всички престъпления се регистрират, а България е сред страните от ЕС, в които доверието
към полицията е най-ниско, това показват Евробарометър и данните на Евростат, каза в „Преди всички“ Зорница Славова
от Института за пазарна икономика:
Преди няколко години правихме изследване на работата на МВР. Тъй като ни направи впечатление, че по брой на
регистрираните престъпления България стои добре в рамките на ЕС, решихме да погледнем регистрираните убийства, тъй
като при убийствата по-скоро хората ще потърсят полиция, и тогава вече се видя, че България я изпреварват само три
Балтийски страни. В страната сме свидетели на ниско доверие и чувство за безнаказаност, а доказателство за това е и
фактът, че толкова много хора разчитат на частни охранителни фирми.
През 2016 г. абсолютният брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността намалява с 1/3 спрямо
2000 година или до 12,6 на хиляда души от населението, което е най-ниската стойност за периода. Все пак трябва да се
има предвид, че регистрираните престъпления са само грубо приближение на извършените престъпления. В страни с ниско
доверие в правоохранителните органи само част от престъпленията се докладват от потърпевшите. Сред недекларираните
обикновено попадат различни видове кражби, отвличания срещу откуп, изнасилвания и др. Т.е. увеличението или спада
на регистрираните престъпления може да отразява много повече увеличено или намалено доверие в полицията, отколкото
промяна в престъпността.
Делът на разкритите престъпления се повишава за трета поредна година и достига 48,2%. Най-висока разкриваемост е
регистрирана през 2004 г., когато разкритите престъпления прехвърлят 60%.
Зоните с най-висока престъпност са северозападният край на България и областите по Черноморието. През 2016 г.
правопропорционална връзка между степента на икономическо развитие и по-големия брой на престъпленията е послаба, но отново се забелязва. И през 2016 г. най-висок е относителният брой на престъпленията в Бургас и столицата (над
16 на хиляда души), а най-нисък – в област Смолян (под 6 на хиляда души). Само в пет области регистрираните
престъпления спрямо броя на населението са нараснали в сравнение с 2015 г. (Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград и
Ямбол), а в три от областите престъпленията са нараснали спрямо 2000 г. – Ловеч, Сливен и Хасково.
Разкриваемостта на престъпленията показва сходна картина. Най-сигурната област е Смолян, където делът на разкритите
престъпления достига близо 74%, а най-малко сигурните области отново са столицата и Бургас, където се разкриват около
1/3 от престъпленията. Спрямо 2015 г. във всички области делът на разкритите престъпления е по-висок, като най-голямо
е увеличението в областите Видин и Добрич (почти с 20 п.п.), а най-малко – в столицата (с 2 п.п.) Спрямо 2000 г. в шест от
областите има намаление на разкриваемостта, като най-голяма е тя в област Габрово (под – 20 п.п.). Областта с най-високо
подобрение пък е Благоевград (над 20 п.п.)
Не може да се каже, че данните са надеждни, възможно е нещо да се подобрява. Това обаче не си личи по другите
взаимосвързани данни – продължава в МВР да има много хора, продължава над 90% от средствата от бюджета на МВР да
се харчат за заплати. Само 1% тази година от бюджета на МВР е за капиталови разходи – за всичко онова, което прави
събирането на данните и разкриването на престъпленията по-сигурно, по-бързо и по-качествено – имам предвид като
инструменти за работа на полицията, дори и като разходи за гориво и униформи. Полицаите се оплакват, че нямат пари за
консумативи, за униформи, а в същото време техният огромен брой пречи да се увеличат тези средства, и изглежда, че
всяка година МВР си прави бюджета по това, че умножава хората по разходите и по заплатите, и после каквото остане, е
за някаква модернизация, при положение че дори ние знаем какво е положението в РПУ-тата и какви са условията, каза
Славова.
19 минути
√ България е с най-ниска раждаемост за последните години
Много голямо намаление на новородените през първите 7 месеца на тази година, сочи регистърът на ражданията на
Министерството на здравеопазването.
От 1 януари до 31 юли 2017 г. у нас са родени 32 820 деца, докато за същия период на миналата година те са били 35 011.
Само за седем месеца намалението е с над две хиляди бебета, което се очертава като най-драстичния спад в раждаемостта
в последните години.
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За сравнение през 2016 г. намалението спрямо предходната 2015 г. беше с около 760 бебета. През 2015 г. спадът спрямо
2014 г. пък беше с над 2000 деца. Сега обаче тази граница е достигната още в средата на годината. Данните на регистъра
на здравното министерство са за живородените деца в лечебните заведения и традиционно се разминават с
информацията от Националния статистически институт.
Според НСИ всяка година родените са с около 5 хиляди повече, отколкото според регистъра на МЗ. Той обаче все пак дава
достатъчно ясна представа за тенденцията при раждаемостта, пише "Сега".
Най-шокиращи са данните за Варна, където доскоро имаше лек ръст на новородените. За първите 7 месеца на тази година
там са се родили 2051 деца, което е с над 500 по-малко от родените 2661 за същия период на миналата година. Сериозно
е намалението и в областите Враца и Монтана
Във Враца са регистрирани 476 живи раждания през тази година при 645 през миналата. В Монтана са 483 при 629 през
2016 г. Голям спад има и в Пловдив - 3695 са бебетата за месеците до август тази година при 3920 за същия период на 2016
г. Сливен е настигнал Стара Загора по раждаемост - там тази година са се родили съответно 1637 и 1638 деца при 1692 и
1744 през миналата година.
Ръст на раждаемостта продължава да има в София, за тази година новородените са 8999 при 8979 за миналата година, и
във Велико Търново - 821 са родените т.г. спрямо 799 през миналата. Минимален ръст има и в Бургас, Ловеч и Габрово.
Традиционно най-ниска е раждаемостта във Видин - там са се появили на бял свят едва 225 деца за първите 7 месеца на
годината, при 246 за същия период на миналата. Следват Ямбол - 250, Разград - 270, Перник - 306 и Смолян - 314.
В. Сега
√ Трима инвеститори поискали АЕЦ "Белене"
Три международни компании са поискали да инвестират във втора атомна централа у нас. Това обяви министърът на
енергетиката Теменужка Петкова, макар България още да не е обявила официално какво ще прави с доставените два
реактора за АЕЦ "Белене". Вчера тя направи първата копка на строежа на националното хранилище за ниско- и
среднорадиоактивни отпадъци "Радиана" край АЕЦ "Козлодуй".
Министърът не уточни за кои корпорации става въпрос, както и дали вече се е срещнала с тях, за да обсъдят намеренията
им. България все още не знае на какъв вариант за изграждането на втора атомна да се спре и затова е възложила на БАН
да направи анализ, който трябва да стане готов през септември. Петкова обясни, че учените вече разглеждат няколко
сценария за реализацията на купеното оборудване. Част от тях предвиждат пълна или частична приватизация или
влизането на стратегически инвеститор. Министърът изтъкна, че имало реална възможност до края на годината или в
началото на следващата "да се структурира" процедура по приватизация на проекта.
Петкова подчерта, че изграждането на национално хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО) е изключително важно,
и обяви, че то ще бъде едно от най-модерните съоръжения в Европа. В него ще бъдат съхранявани ниско - и средно
радиоактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита, отпадъци и др. Там ще бъдат съхранявани и отпадъците
от извеждането от експлоатация на четирите малки блока на АЕЦ "Козлодуй", както и от дейността на бъдещи нови ядрени
мощности. Капацитетът на хранилището е 138 200 куб. метра. То ще може да се ползва 60 години.
В. Земя
√ Биопшеницата на Софийската борса се търси по 400 лева за тон
На световните борсови пазари и в Европа, и отвъд Океана цените на основните зърнени контракти продължават да спадат,
но вече с по-малки стойности. Пшеницата на борсата в Чикаго поевтиня с 1,84 долара до 150,28 щд/тон, царевицата я
следва с минус 3,30 долара до 134,64 щд/т, а соевият шрот и соята вървят леко се възстановиха след сериозните спадове
от преди седмици и се котираха на съответно 297,60 и 345,83 щд/тон.
В Будапеща тенденцията в котировките отново следва американскита и цените спаднаха.
Мелничарската пшеница се понижи с 7,69 лева за седмицата до 286,60 лв/тон. При фуражната движението надолу беше
приблизително същото — минус 7,59 лева до 276,66 лв/тон, а при царевицата имаше минимално покачване от 34 стотинки
до 287,94 лв/тон.
В кръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ хлебната пшеница се търгуваше на 260 — 270 лв/т „купува“, продавачите са
на 280– 290 лв/тон. Има и търсене на биологично сертифицирана пшеница на начална цена от 400 лв/тон.
Фуражната пшеница се търси на 240–250 лв/тон от място, а фуражният ечемик държи идентична цена на търсене 240–250
лв/тон. Биологично сертифициранеят ечемик пък е на 330 лв/тон. При царевицата този път имаше също само търсене на
240–280 лв/тон „купува“, а биологично сертифицираната се търси на доста по-високата цена от 420 лв/тон.
При маслодайния слънчоглед купувачите оферират вече са по-ниско — 520–550 лв/т от място, но продавачи отсъстваха.
Отново има и търсене за биологично сертифициран слънчоглед на 800 лв/тон. Всички цени са без ДДС.
econ.bg
√ Одобрени са 52 проекта за преструктуриране и конверсия на лозя
Държавен фонд „Земеделие" приканва всички одобрени кандидати след получаване на уведомление да заповядат да
подпишат договорите си
Държавен фонд „Земеделие" одобри 52 проекта за финансовата 2017 година по мярка „Преструктуриране и конверсия
на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. Проектите са
6

одобрени след извършена проверка и финансова оценка, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредба №
2/04.04.2014 г.
Държавен фонд „Земеделие" приканва всички одобрени кандидати след получаване на уведомление да заповядат да
подпишат договорите си. Определеният със заповед за прием бюджет е в размер на 25 460 448 лв., а одобрената
финансова помощ е 19 945 975 лева.
Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя" се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието
(ЕФГЗ), а целта й е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари.
Одобрените проекти са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие".
√ Страните от ЕС са изхарчили за образование 716 млрд. евро през 2015 година
Три са били държавите - членки с разходи за образование от над 2500 евро на човек - Люксембург (с 4685 евро), Дания
(3368 евро) и Швеция (2977 евро)
През 2015-а година правителствените разходи на страните - членки на ЕС за образование са надвишили 716 млрд. евро,
което се равнява на 4,9% от целия БВП на Европейски съюз, показват резултати от проучване на Евростат.
По този начин изхарчените средства за образование са били четвъртите по големина разходи, направени в рамките на
Съюза, след разходите за социална защита (в размер на 19,2% от европейския брутен вътрешен продукт, за здравеопазване
(7,2%) и за обществените разходи за услуги, като тези за външни работи и за транзакции с държавния дълг (равняващи се
6,2% от БВП). Разходите за образование като процент от БВП са били най-високи в Дания, Швеция и Белгия, а най-ниски в
Румъния, Ирландия, България и Италия, докато реалните разходи на глава от населението са били най-високи в
Люксембург, Дания и Швеция, а най-ниски отново в Румъния и България, посочва европейската статистика.
През 2015 година разходите за образование като процент от БВП в Дания са били в размер на 7,0%, следвана от Швеция
(6,5%), Белгия (6,4%), Финландия (6,2%), Естония (6,1%), Латвия и Португалия (по 6,0% от БВП), докато най-ниски са били
разходите в Румъния (едва 3,1% от БВП) и Ирландия (3,7%). По този показал България разделя с Италия незавидното трето
място в дъното на класацията с разходи за образование в размер на 4,0% от БВП - под средните 4,9% за целия Европейски
съюз.
Тази класация не се различава съществено, когато се вземат предвид реалните разходи за образование на глава от
населението на съответната държава. През 2015 година средните разходи за образование в рамките целия ЕС са били по
1405 евро на жител на Съюза.
Три са били държавите - членки с разходи за образование от над 2500 евро на човек - Люксембург (с 4685 евро), Дания
(3368 евро) и Швеция (2977 евро).
На другия край на тази скала с разходи за образование под 500 евро на човек са били Румъния (с едва 248 евро) и България
(разходи в размер на 250 евро), следвани от Република Хърватска (с 494 евро). Това означава, че изхарчените през 2015
година средства за образование за един български гражданин са били цели пет и половина пъти по-малко, отколкото
средните разходи за ЕС и близо двадесет пъти по-малко, отколкото в Люксембург.
Money.bg
√ Cтpaxът oт Ceвepнa Kopeя нaмaлявa, дoлapът възвpъщa cтoйнocттa cи
Aмepиĸaнcĸият дoлap зaпoчнa дa възcтaнoвявa cтoйнocттa cи, cлeд ĸaтo във втopниĸ дocтигнa нaй-ниcĸoтo cи нивo oт двe
гoдини и пoлoвинa нacaм зapaди пopeднaтa paĸeтa, изcтpeлянa oт Ceвepнa Kopeя, пpeдaвa Rеutеrѕ.
Cpeщy ĸoшницaтa oт шecт ocнoвни вaлyти дoлapът пoвиши минимaлнo cтoйнocттa cи c 0.1% дo 92.317. Πoĸaчвaнeтo cпpямo
япoнcĸaтa йeнa e oт 0.5%, ĸaтo зeлeнaтa вaлyтa ce тъpгyвa зa 109.8 йeни.
"Πo-cпoĸoйнитe инвecтитopи зaпoчнaxa oтнoвo дa взимaт нaдмoщиe във финaнcoвитe пaзapи, ĸaтo тpeйдъpитe изглeждaт
дoвoлни oт възмoжнocттa дa ĸyпyвaт и дa дoбaвят мaлĸo pиcĸ в пopтфoлиoтo cи", ĸaзвa Kpиc Уecтън, глaвeн cтpaтeг в ІG.
Haпpeжeниeтo нaмaлявa, cлeд ĸaтo Opгaнизaциятa нa oбeдинeнитe нaции (OOH) paзпpocтpaни cтaнoвищe, пoдгoтвeнo oт
CAЩ, ĸoeтo ocъди дeйcтвиятa нa Πxeнян, нo нe вĸлючвaшe ниĸaĸви зaплaxи зa нoви caнĸции.
Япoнcĸият индeĸc Nіkkеі cъщo възcтaнoви чacт oт cтoйнocттa cи, пoĸaчвaйĸи ce c 0.55%. Южнoĸopeйcĸият ce пoĸaчи c 0.1%.
Profit.bg
√ Доларът тръгна нагоре, азиатските акции с ръст за деня
Доларът се отдалечи от достигнатото вчера 2.5-годишно дъно, а азиатските борси взеха пример от ръста на Уолстрийт, след
като опасенията около изстреляната от Северна Корея ракета над Япония отслабнаха.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нарасна с 0.1%,
до 92.317 пункта.
Американската валута поскъпна до 0.1%, до 109.8 йени. Във вторник, след като падна до 4.5-месечно дъно спрямо йената,
доларът затвори с ръст от 0.5%.
Валутата също така остана почти без промяна спрямо швейцарския франк и се разменяше срещу 0.9552 франка, след като
преди това бе паднал до най-ниското си ниво от август 2015 г. в предходната сесия.
Южнокорейският вон поскъпна с 0.4% спрямо долара, до 1 121.9, възстановявайки част от изгубените вчера 0.6%.
Валутните трейдъри вече насочват вниманието си към данните за неселскостопанската заетост в САЩ, които трябва да
излязат в петък. Изнесените вчера данни показаха, че потребителското доверие в САЩ скача до петмесечен връх през
август.
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Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации бе на ниво от 2.1484% днес, след като докосна 9.5-месечно дъно от
2.086% вчера.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи повишение от 0.35% днес.
Южнокорейският индекс KOSPI добави 0.1% за деня, докато австралийският основен индекс остана почти без промяна.
Японският индекс Nikkei нарасна с 0.55%.
Китайският индекс на сините чипове CSI300 добави 0.2% за деня, докато хонконгският Hang Seng се повиши с 0.7%.
При суровините цената на бензина достигна близо двегодишен връх, след като ураганът Харви затвори близо една пета от
рафинериите в САЩ и се очакват и други да бъдат затворени.
Щатските фючърси на бензина поскъпнаха с 3.1%, до 1.8378 долара, с което ръстът за седмицата достигна 10.3%,
информира Reuters.
Повишението на запасите от суров петрол, в резултат на затварянето на рафинерии обаче, натежа над цените на петрола.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняха с 0.2%, до 46.34 долара за барел, след като вчера цената падна до
петседмично дъно.
Цената на петрола от сорта брент се понижи с 0.2%, до 51.88 долара за барел.
Златото се оскъпи с 0.2%, до 1 313.10 долара за тройунция днес. Вчера цената на метала скочи до най-високото си ниво,
откакто Доналд Тръмп бе избран за президент на САЩ, преди да затвори без изменение.

8

