Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Akcent.bg
√ ИЗВЕСТНИ СА НОМИНИРАНИТЕ ЗА НАГРАДИТЕ `ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО` ЗА 2016 Г.
Конкурсът откроява забележителни и вдъхновяващи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и
награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин
АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни
действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социалноикономическата среда.
Номинирани за 2016 г. в трите категории са:
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата са номинирани:
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – за осъществяване на ефективен контрол по спазването на
законодателството в областта на труда и трудовата мобилност;
Министерство на финансите на Република България – за приоритетната работа през 2016 г. на Министерството на
финансите за повишаване на събираемостта на приходите, за ефективност на публичните разходи и за осигуряване на
прозрачност при изпълнението и отчитането на бюджета, както и за неговото балансиране като резултат от предприетите
мерки;
Национална агенция за приходите – за организираната Лотария с касови бележки на НАП, в която гражданите участваха с
фискалните бонове на закупени от тях стоки и услуги.
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност при МС (БОРКОР) и Елеонора
Николова, и. д. директор на Центъра – за изготвянето на доклади, които анализират корупционните възможности в
различни сфери на обществено-икономическия живот и предлагат комплекс от мерки за борба с неформалната икономика
и специално за доклада по проект "ТЕЛК и инвалидни пенсии" - http://borkor.government.bg/bg/page/483, който разкри
сериозни злоупотреби и източване на обществени фондове чрез системно предоставяне на инвалидни пенсии на лица без
такива права.
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна
позиция – номинирани са:
Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите на Република България, бивш изпълнителен директор на Националната
агенция за приходите – за цялостен принос в борбата с данъчно-осигурителните нарушения и повишаване на данъчните
приходи;
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ – за съвместни дейности и собствени
инициативи за ограничаване и превенция на неформалната икономика в дървопреработващата и мебелната
промишленост;
Българска национална асоциация „Активни потребители“ - за предотвратяване на сивите практики, свързани с
некачественото производство на хранителни продукти, и активното медийно отразяване на свързаните с това проблеми;
Институт за пазарна икономика - За активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи
до ограничаване и превенция на неформалната икономика.
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика – номинираните са:
Веселин Дремджиев и ТВ предаването „Денят с Веселин Дремджиев” – за задълбочения коментарно-аналитичен подход
на предаването и водещия към актуални и важни за прозрачността в реалната икономика теми, процеси, тенденции,
събития и личности във вътрешната политика, дипломацията, икономиката, финансовите и фондовите пазари, бизнес
развитието, IT технологиите, научните открития;
Николай Лефеджиев – журналист, ТВ Европа – за обективно отразяване на проблемите, свързани с ограничаване и
превенция на неформалната икономика;
Стоян Георгиев – журналист, БТВ – за разследвания за корупция, имотни измами, злоупотреби с общински средства и др.;
Телевизия Bloomberg - България, журналист – Ивайло Лаков, предаване „Светът е бизнес“ и „Клуб Investor” – за обективно
поднесена ежедневна икономическа информация и теми свързани с ограничаване на неформалната икономика.
Съгласно Регламента на наградите номинациите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на
Асоциацията на индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за
1

ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни
институции, и медиите. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 12 юни 2017 г.
Номинираните в категориите ще получат грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на
светло“.
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика
в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и
политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на
неформалната икономика в страната.
В. Конкурент
√ Тpистранката с важно решение по отношение на ТЕЛК-овете
Националният съвет за тристранно сътрудничество прие постановление на Министерския съвет за наредба за
медицинската експертиза и даде ход на ТЕЛК-овете, съобщава Канал 3. С решение на Върховния административен съд
(ВАС), с което се атакува нормативния документ за работа на ТЕЛК-овете, работата им бе блокирана. Проблемът с ТЕЛКовете и реформата в системата продължава да е на дневен ред в работата на социалните партньори, увери Димитър
Манолов. Манолов коментира, че е извън съмнение фактът, че трябва по нов начин да погледнем на системата за
неработоспособността и свързаната с нея трудова експертиза. "В момента имаме проблем, който се появил по силата на
съдебно решение и който по същество е блокирал работата на комисиите за трудова експертиза", обясни той. Затова е и
реакцията от днес на тристранния съвет за приемане на въпросната наредба. "Да, наредбата не е добра. Разбира се, че тя
трябва да бъде преправена заедно с цялата нормативна база, но за да се отпуши трудовата експертиза, трябва
своевременно да бъде приета нова наредба и нашият апел към МС беше това да се случи колкото е възможно по-бързо",
обясни Манолов.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев обясни, че няма нова наредба за ТЕЛК-овете.
"Има спазване на процедурата, за да се утвърди досегашната, която закрепва практики срещу които всички са
декларирали, че организирано трябва да се борим. Поради тази причина ние се въздържахме от подкрепа, защото не
се дава срок, в който всичко това трябва да се случи. Тази реформа постоянно се отлага", констатира Велев. "Ние
държахме да видим такъв срок и в постановлението, с което се препотвърждава старата недобра наредба", посочи още
той.
Заместник-министърът на здравеопазването Мирослав Ненков констатира, че ТЕЛК-овете са изпаднали в ситуацията, в
която нямат законова база, на която да стъпят, за да определят процента на нетрудоспособност на хора с повече от едно
заболяване. "Те нямат правно основание да определят какъвто и да е процент на нетрудоспособност. Това затрудни
работата на всички тях. Забави работата им и остави много хора без трудово-експертна лекарска оценка", посочи Ненков.
Сред отменените текстове на наредбата от Административния съд, има много важен текст за методиката, по която се
определя процентът на нетрудоспособност на хората с повече от едно заболяване, допълни зам. здравният министър.

Важни обществено-икономически и политически теми
Manager.bg
√ Облекчава се режимът за наемане на работна ръка от трети страни
Отпадат изискванията за представяне на документи за образование, квалификация със съответните апостили и
представяне в консулствата, както и изискванията към работодателите да публикуват в средствата за масова информация
свободните работни места. Това е една от важните промени в правилника за прилагане за Закона за трудовата мобилност
и трудовата миграция, приети от правителството.
Приетите вчера изменения на практика облекчават режима за наемане на работна ръка от трети страни. С тях отпада и
изискването за договори на наем, като желаещите да работят в България ще бъдат приети само с декларация.
Целта е да се даде възможност за бърза реакция с осигуряване на кадри за предстоящия туристически сезон. Очаква се
дефицитът в бранша да бъде попълнен основно с кандидати от българската диаспора в Украйна и Молдова, от Македония,
Западните покрайнини, както и бившите съветски републики, съобщи вицепремиерът Валери Симеонов.
Econ.bg
√ 71 срещи "Ден на работодателя" през май проведоха Бюрата по труда
Близо 1 700 търсещи работа лица се запознаха с дейността на 95 работодатели
71 информационни срещи "Ден на работодателя” проведоха бюрата по труда в страната през май. Близо 1 700 търсещи
работа лица се запознаха с дейността на 95 работодатели и получиха информация за условията на труд и социални
придобивки, които те предлагат, както и за свободните към момента 842 работни позиции.
Обявените работни места са в областта на горското стопанство, консервната промишленост, туризма, хотелиерството и
ресторантьорството, автомобилостроенето, машиностроенето, обработката на камък, автомобилната индустрия, селското
2

стопанство, търговията, хранително-вкусовата промишленост, специализираното почистване на сгради и промишлени
обекти и др. Представителите на първичния пазар на труда търсят машинни оператори, шприцьори, градинари, шофьори,
монтажници, финансисти и др.
През май срещите бяха организирани от бюрата по труда в градовете Сливница, Перник, Ихтиман, Костенец, Своге, Царево,
Созопол, с. Дъбравино, общ. Аврен, Котел, Ямбол, Елхово, Сливен, Нова Загора, Твърдица, Средец, Камено, Варна, Нови
пазар, Каспичан, Берковица, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Мездра, Монтана, Оряхово, Стамболийски, Пловдив,
Провадия, Карлово, Асеновград, Златоград, Пловдив, Пазарджик, Марица, Генерал Тошево, Ветово, Русе, Разград, Омуртаг,
Две могили, Исперих, Тутракан, Дупница, Разлог, Крумовград, Кюстендил, Гоце Делчев, Благоевград, Велинград, Девин,
Симитли, Раковски, Кърджали, Панагюрище, Казанлък, Смолян, Ардино, Кирково, Кубрат, Сандански, Златоград,
Харманли, Раднево и София.
Трудовите посредници съдействаха на работодателите и на търсещите работа с насоки и съвети в областта на заетостта. С
по-голямата част от присъстващите бяха проведени индивидуални интервюта.
News.bg
√ Парламентът да одобри заем от 200 млн. евро от Европа, предлагат от МС
Кабинетът "Борисов-3" предлага на парламента да ратифицира Рамковото споразумение за заем в размер на 200 млн.
евро.
Споразумението е между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на
проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и
инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., което е подписано на 21 декември 2016 г.
Този заем ще подпомогне усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Той
частично ще покрива българския принос във финансирането на изпълнението на проекти, които се реализират с пари от
оперативните програми "Региони в растеж 2014-2020", "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" и "Наука и образование
за интелигентен растеж 2014-2020".
Предвидено е парите от заема да постъпят в централния бюджет и да се усвояват на траншове. Отделните траншове по
години ще се обвързват с разчетите по оперативните програми за националното съфинансиране в средносрочен план и
ще се предвиждат в закона за държавния бюджет на Република България за съответната бюджетна година.
√ 117 млн. лв. очакван ефект за бюджета от нови мерки срещу злоупотребите с горивата
Около 117 млн. лв. се очаква да е косвеният ефект в държавния бюджет, следствие на промените в Наредба № Н-18/2006
г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, предложени от Министерството
на финансите и Министерството на икономиката.
Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката.
Подзаконовият нормативен документ вече е публикуван за обществено обсъждане на сайтовете на двете институции и е
разработен съвместно от техните екипи и експертите на Национална агенция по приходите, Българския институт по
метрология и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Основен мотив за предлаганите изменения е борба с укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските
обекти и предотвратяване на злоупотребите с ДДС. Проверки на обекти за продажби на течни горива показват, че се
установяват извършвани продажби, без да се отчитат чрез електронните системи с фискалната памет. Констатирани са
множество случаи на прекъсване на връзките/комуникациите между основните елементи на системата, вследствие на
което са проточвани и продавани количества горива, които не са отчетени към системата на НАП.
Затова се предвижда изработване на предварително одобрена от НАП и БИМ схема за всеки конкретен обект за продажби
на такъв вид продукти, която да отразява всички компоненти на електронната система за продажба на течни горива и
връзката между тях (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, концентратор и нивомерна
измервателна система).
Схемата ще се предоставя на органите на НАП и БИМ за предварително одобряване и ще се съхранява на място в
търговския обект. По този начин ще се намалят критичните възможностите за нейното манипулиране. Освен това
контролните органи ще разполагат по всяко време с информация за цялостната конфигурация на системата, която ще бъде
използвана за съпоставяне с реалната обстановка на обекта при осъществяване на последващ контрол. Предвидено е всяка
промяна извършвана на схемата да подлежи на последващо одобряване. Чрез него се очаква да се ограничат случаите, в
които търговците извършват промяна в системата, която води до нерегламентирани продажби на течни горива.
Предлага се извършването на сервизна дейност на фискалните устройства да се извършва от техници, които да разполагат
с уникален сервизен ключ, издаден от производител/вносител. По този начин от една страна ще се възпрепятства
неправомерно въздействие върху системите и същевременно във всеки един момент ще е налице информация относно
лицето, което е извършвало сервиз на съответното устройство.
Въвеждат се и нови специфични изисквания към работата на ЕСФП, съгласно които при прекъсване на
връзката/комуникацията между отделните компоненти работата на системата да се блокира. Мярката е насочена към
предотвратяване на продажбите на течни горива които не са регистрирани и отчетени чрез ЕСФП.
За лицата, които използват ЕСФП в обекти за продажби на течни горива възниква задължение да използват нови одобрени
системи, съгласно изискванията на нормативния акт, а за лицата използващи ЕСФП към момента на промените, да
приведат дейността си в съответствие с тях.
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Dnes.dir.bg
√ Одобриха промени в бюджета на ДОО заради малките пенсии
Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще стане 180 лв. от 1 юли и 200 лв. от 1 октомври.
Това предвиждат промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., одобрени днес от
правителството. В момента минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 161, 38 лв.
С промяната пенсиите на около 800 000 души ще се повишат. В резултат на увеличението ще нараснат и минималните
размери на останалите пенсии за трудова дейност, които по закон се определят в процент от минималната пенсията за
стаж и възраст. Това са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова
злополука и професионална болест и наследствените пенсии.
За двуетапното увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли и 1 октомври са необходими около 100 млн.
лв. допълнително над предвидените средства в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година.
Допълнителните разходи ще бъдат за сметка очакваните по-високи приходи от планираните в бюджета на общественото
осигуряване за 2017 г., с което бюджетното салдо за годината няма да бъде променено.
ГЕРБ и Патриотите обещават да преизчислят всички пенсии. Това щяло да стане със събраните суми след ревизиите на
инвалидните пенсии
Преди дни НСТС прие становище за увеличението на минималната пенсия. Освен това бе одобрена и нова методика за
ТЕЛК.
Investor.bg
√ 40% от пенсиите са инвалидни, твърди министърът на труда
Бъдещо увеличение на всички пенсии зависи от възможностите на бюджета, каза Бисер Петков
Общо 945 хил. или близо 40% са инвалидните пенсии, които се изплащат в момента. Това обяви в социалният министър
Бисер Петков по bTV.
518 хил. са инвалидните пенсии в пълен размер, а останалите са под формата на втора непълна пенсия, поясни той.
По думите му от 2015 г. броят на инвалидните пенсии вече е започнал да намалява, защото се преустанови отпускането на
социални инвалидни пенсии в непълен размер.
Реформата в ТЕЛК би трябвало допълнително да ускори тези темпове и преразпределяне на ресурса към тези хора с
увреждания, които имат най-голяма нужда, заяви социалният министър.
Бисер Петков не се ангажира с конкретна сума, която ще се спести след реформиране на ТЕЛК системата. По думите му
водещото е да се реформира съществуващия модел на медицинска и трудова експертиза, така че да стане по-справедлива.
Не би трябвало да се обвързва освободен ресурс в резултат на реформата с увеличаване на другите пенсии, защото това е
конструктивна теза, каза той.
Петков напомни, че за тази година е предвидена актуализация на всички пенсии от 1 юли с 2,4% и увеличаване на две
стъпки на минималната пенсия от 163,18 лв. на 200 лв. За този ръст на минималната пенсия са нужни 100 млн. лв., които
са осигурени от преизпълнение на приходите от осигурителни вноски за първото четиримесечие.
Що се отнася до бъдещо увеличение на всички пенсии от следващата година, каквато заявка на управляващите потвърди
и вицепремиерът Валери Симеонов, министърът каза, че това зависи от възможностите на бюджета. Петков обясни, че
вариантите, които се коментират за преизчисляване на пенсиите с актуален осигурителен доход с различни бази, струва
„значителна сума“. Става дума за милиарди годишно, уточни министърът без да конкретизира.
Въпросът е може ли бюджетът на ДОО да поеме този допълнителен разход, като се има предвид, че и сега е в дефицит.
Вторият въпрос е доколко ще се постигне справедливост с подобно преизчисление на пенсиите с актуален осигурителен
доход, защото и то няма да доведе до това, че пенсиите, отпуснати преди 2007 година, ще се изравнят с новоотпуснатите,
които са с по-висок номинален размер, посочи Петков.
Относно средствата за деца с увреждания социалният министър напомни, че вече значително бяха увеличени помощите
за децата с над 90% увреждания и обеща да се работи за по-адекватна помощ за децата с увреждания над 18-годишна
възраст.
Социалното министерство подготвя и изцяло нов закон за социалните услуги.
√ Карел Крал: ЧЕЗ ще инвестира 130 млн. лв. в България през 2017 г.
Ако не се получи интересна оферта за нас, сме длъжни и паралелно работим и върху дългосрочната си стратегия за
развитие на бизнеса си, твърди мениджърът
Инвестиционният ни план за 2017 г. за България е най-амбициозният ни, откакто сме на българския пазар. Не бих искал да
разкривам конкретни цифри, но целта ни за електропреносната мрежа през 2017 г. е да инвестираме над 130 млн. лв. Това
е значително увеличение на инвестиционната ни дейност спрямо вложените през предходната година 90 млн. лв.“.
Това каза Карел Крал, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ЧЕЗ България, в интервю на
бизнес редактора на Bloomberg TV Bulgaria Яна Строй за предаването Investbook.
„Ако приемем, че не се намери купувач, който да предложи достатъчно интересна оферта за нас, ние сме длъжни и
паралелно работим и върху дългосрочната си стратегия за развитие на бизнеса ни. Така че трябва да разделя отговора си
на две части, по една за всяко от дружествата. По отношение на електропреносната мрежа определено планираме да се
насочим към нейната дигитализация. Вече стартирахме тръжната процедура за електромери с дистанционно отчитане".
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„Наясно сме с тенденцията в цяла Европа, че в бизнеса навлизат нови технологии и промяната в електроразпределителната
мрежа е значителна“, каза Крал. „Особено за промяната в енергийния сектор и по-конкретно производството в малък
обем, независимо дали говорим за соларни покриви или малки вятърни турбини. Те ще повлияят на начина на работа на
мрежата, който ще изисква много нови технологии и ние вървим в тази посока при разпределението".
"Ние гледаме на българския пазар не само като място, където продаваме определени киловати, но и като възможност да
предоставим на българските си абонати по-широка гама от продукти", категоричени бе мениджърът. „Част от тях е и
нашата нова дейност, така наречения Еско Бизнес. Ние наскоро регистрирахме юридическо лице ЧЕЗ ЕСКО. Имаме
готовност да инвестираме в България около 11 млн. евро в ЕСКО услуги или проекти по време на първата фаза. Вече
направихме оценка на пазара и имаме някои първи потенциални проекти и сме решени да инвестираме в тази област".
√ Въвеждането на тол системата ще преодолее недофинансирането в пътния сектор
Очакваните приходи от тол такси ще са над 1 млрд. лева три години след въвеждането на системата, каза
регионалният министър
Недофинансирането в пътния сектор се очаква да бъде преодоляно с въвеждането на тол системата. Това каза министърът
на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на блиц контрола в рамките на заседанието на
ресорната парламентарна комисия, предава БТА.
Очакваните приходи от тол такси ще са над 1 млрд. лева три години след въвеждането на системата, а първата година се
очаква те да са близо 850 млн. лева. Средствата от постъпленията ще са и за нови отсечки в Северна и Северозападна
България, които трябва да бъдат довършени.
В отговор на депутатски въпрос министърът информира, че по инвестиционната програма за развитие на Северозападна
България, Родопите, Странджа и Сакар, пограничните и полупланинските райони ще се направи нов преглед на проектите,
предложени за финансиране. Изискването на Министерството на финансите е те да са предимно насочени към развитие
на човешкия ресурс, от което ще зависи и финансовата обезпеченост на тази програма, която е с индикативна стойност от
над 130 млн. лева годишно. Министерството ще е готово с концепцията и приоритетите до три месеца, а програмата трябва
да бъде приета от Министерския съвет.
24 млн. лева ще бъдат насочени за водни проекти към населени места, които по обективни причини нямат достъп до
европейски ресурси и това ще е целеви инструмент от държавата, каза министърът.
По темата за свлачищата министърът информира, че за 27 обекта ще има средства за укрепването им по оперативна
програма "Околна среда" за близо 60 млн. лева, като обектите са основно по републиканската пътна мрежа и в населените
места. Индикативната сума, нужна общо за укрепването на свлачищните зони в страната, е над 1 млрд. лева.
Министърът съобщи още, че проекти за рехабилитация на 26 пътни отсечки от регионалните републикански пътища извън
трансевропейската пътна мрежа са подадени от Агенция "Пътна инфраструктура" за финансиране по оперативна програма
"Региони в растеж". От тях 23 са одобрени, а схемата е за над 300 млн. лева. Ще има недостиг от около 100 млн. лева, който
ще бъде покрит от АПИ.
В. Стандарт
√ Промишлеността с 1,2% спад
Промишленото производство през април, когато още не беше сформирано новото правителство, намалява с 1,2% спрямо
предходния месец март, обявиха от НСИ. На годишна база обаче се отчита сериозен ръст в промишлеността с 4,8%.
На годишна база ръст на промишленото производство има в преработващата промишленост - с 8,4%, а спад е регистриран
в производството и доставката на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,2%, и в добивната промишленост - с 2%. Позначително увеличение в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия - с 43,1%,
на тютюневи изделия - с 35%, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 30,6%, и на
химични продукти - с 22%.
Намаление на годишна база е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили - с 23,5%, на напитки с 9,1%, на лекарства - със 7,7%, и на облекло - с 6%.
√ Свихме покупките след изборите
Веднага след изборите българите леко са ограничили покупките си за да изчакат съставянето на правителство. През април
2017 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" намалява с 0,5% спрямо
предходния месец, обявиха от НСИ. По-значително намаление е регистрирано при: търговията на дребно с компютърна и
комуникационна техника - с 3,1%, продажбите на автомобилни горива - с 2,6%, и търговията чрез поръчки по пощата,
телефона или интернет - с 2,5%.
Ограничаването на покупките обаче е малко и вероятно само временно. Доказателство за това, е че на годишна база
оборотът в търговията на дребно нараства с 2,1%. През април 2017 г. спрямо същия месец на миналата година оборотът
нараства по-значително при продажбите на дребно на лекарства - с 10,8%, на разнообразни стоки - с 10,5%, и на текстил,
облекло, обувки и кожени изделия - с 10,1%. Намаление е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива
- с 15,4%, и при продажбите чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 0,7%.
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В. Труд
√ ЕК отпусна още 86,6 млн. евро за софийското метро
С парите ще бъдат изградени четири нови станции
Европейската комисия отпусна 86,6 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за финансиране на понататъшните работи по изграждането на третия лъч на софийското метро.
Средствата ще бъдат използвани за изграждане на четири нови станции по отсечката от центъра на града (ул. „Житница“)
до околовръстното шосе през квартал „Овча купел“ в югозападната част на София.
„Половин милион души дневно използват софийското метро; то се е превърнало в част от ежедневието на града, а
жителите му сега се радват на съвременна, достъпна и удобна система за обществен транспорт в допълнение към
намаляването на времето за пътуване, замърсяването на въздуха и задръстванията в целия град. Всичко това стана
възможно благодарение на значителната финансова помощ от ЕС“, коментира комисарят по въпросите на регионалната
политика Корина Крецу, съобщиха от ЕК.
Миналата година Комисията прие първия пакет от инвестиции на стойност над 368 млн. евро от ЕФРР в подкрепа на
изграждането на новата линия 3 на софийското метро, свързваща жилищните комплекси „Сухата река“, „Хаджи Димитър“,
„Красно село“, „Славия“, „Белите брези“, „Лагера“ и „Хиподрума“ с центъра на столицата. Очаква се в завършен вид линия
3 да има 19 станции и да бъде с обща дължина 16 km, с което до 2020 г. дължината на линиите от мрежата ще стане 56 km,
а броят на станциите — 53. Почти 500 млн. евро средства на ЕС бяха инвестирани в разширението на линии 1 и 2 през
периода на финансиране 2007 — 2013 г., по-специално за да се осигури удобна връзка с летището и Бизнес Парк София.
В. Сега
√ Корупцията в ДАИ блокира изпитите за шофьори в София
Инспекторите от агенцията вземали между 50 и 100 лв. "на морален принцип" - само от тези, които не могат да
карат
Изпитите за шофьори в София и региона бяха блокирани заради пореден корупционен скандал в ДАИ и арести на
служители. В сряда следобед антимафиоти от ГДБОП влязоха в централата на Изпълнителна агенция "Автомобилна
администрация" (ИААА, известна като ДАИ) и иззеха компютри и документи. Вечерта последваха и арести. Вчера от
прокуратурата обобщиха, че са били арестувани общо 14 души - основно служители на агенцията, но и двама собственици
на автошколи.
Арестуваните са изпитващи от звеното, което провежда изпити на кандидати от София-област. Разследващите смятат, че
те са участвали в организирана престъпна група за вземане и даване на подкупи. Пред ГДБОП един от арестуваните
обяснил, че вземали пари само от хора, които не могат да карат. Способните обаче преминавали, без да им се иска рушвет.
Заради липсата на годни служители изпитите по графика за четвъртък и петък се наложи да бъдат отложени за събота и
неделя, съобщиха пред "Сега" от ресорното транспортно министерство. През това време ще бъдат командировани хора от
другите областни звена на агенцията, които да проведат изпитите в София.
"Между 50 и 100 лв. е била тарифата за успешно преминаване на практическия изпит от шофьорския курс", съобщи шефът
на спецпрокуратурата Иван Гешев на брифинг вчера. "Пари се дават на инструктора и на изпитващия. По думите на единия
от задържаните парите са били взимани "морално". "Ние пари от тези, които могат да карат, не вземаме", цитира част от
разпита говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.
Иван Гешев бе доста по-рязък. Той стигна до извода за "заплаха за националната сигурност", защото голяма част от
катастрофите се дължали именно на неумение да се кара.
При обиските на арестуваните са открити над 115 хил. лв. "Буквално отвсякъде изскачат пари", заяви още Гешев. При едно
от претърсванията са иззети около 15 хил. лв., скрити в книги. Според Гешев арестуваният служител обяснил, че изобщо е
забравил за съществуването на парите и дори благодарил на полицаите, че му го напомнили. Групата е действала на
принципа "малки суми, но редовно". Засега не е ясно колко от арестуваните ще получат обвинение.
Това е поредната акция срещу корупцията в ДАИ. Миналата година ГДБОП и прокуратурата арестуваха друга група, за чийто
лидер бе посочен тогавашният началник на структурата Цветелин Цветанов. В момента делото е на първа инстанция.
Въпреки че ДАИ е на подчинение на транспортното министерство, от изявленията на прокуратурата стана ясно, че няма да
се търси отговорност от политическото ръководство или от чиновници по високите етажи на ведомството. Разследващите
дори благодариха за съдействието на транспортното министерство.
Вчера Московски потвърди, че акцията е била проведена с пълното съдействие на неговото ведомство. "Предварителните
действия са поне от около половин година", допълни той. Новата система за провеждане на теоретичния изпит с т.нар.
бели стаи все още не е компрометирана. Министърът обеща и кадрови промени в "Автомобилна администрация", след
като се изясни какви са нарушенията в агенцията
Капитал
√ Правителството отпусна още 28 млн. лв. на НДК заради председателството на ЕС
Парите са за ремонта, непредвидени дейности, сигурност и пресцентър
Националният дворец на културата (НДК) успя да получи желаните допълнителни средства за подготовката за
председателството на ЕС. Министерският съвет (МС) реши на заседанието си в четвъртък да увеличи капитала на
"Национален дворец на културата - Конгресен център София" с 28 млн. лв. за 2017 г.
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Той е основното място за събития в рамките на председателството на Съвета на ЕС - там ще се проведат 90% от срещите.
Прогнозната стойност на ремонта на НДК беше около 18.2 млн. лв. с ДДС, а избраният изпълнител - "Галчев инженеринг",
предлагаше близо 20 млн. лв. с ДДС. Още тогава стана ясно, че парите за НДК не стигат, като изпълнителният директор
Мирослав Боршош даваше заявки за доста по-висока от сега отпуснатата сума. С негово писмо е изпратена документация,
в която се твърдяло, че е налице недостиг от близо 36 млн. лв.
Министерският съвет обаче очевидно не е съгласен с тази сума и отпуска част от нея.
Най-много пари за непредвидени дейности и сигурност
Парите се отпускат за четири различни цели, обясни Лиляна Павлова след заседанието на МС. Първата е за ремонта на
сградата, като Павлова уточни, че одобрените средства при предишно увеличение на капитала на НДК преди година и
половина не са били отпуснати реално. Над 7 млн. лв. с ДДС се предоставяли за дейности, които са възникнали
допълнително или не са били предвидени в досегашния договор за строителство. Третата сума е 1.8 млн. лв. с ДДС и тя
отива за обособяването на международния пресцентър в НДК - в него се включват допълнително озвучаване и оборудване.
Около 12 млн. лв. с ДДС ще са за финансиране на "единна глобална система за сигурност", в което се включва система за
видеонаблюдение, система за управление и контрол на достъпа, пожароизвестяване, ИТ сигурност и др., необходими за
сигурността при провеждането на дейностите по време на председателството. Затова ще се пусне нова обществена
поръчка, каза Павлова.
В средата на май Деница Златева, вицепремиер по председателството в служебния кабинет на Огнян Герджиков, обясни
пред "Капитал", че отпуснатите първоначално 17 млн. лв. на НДК са били недостатъчни, а междуведомствената работна
група по сигурността е изчислила, че са нужни над 3 млн. лв. повече.
Разминаването между изчислените разходи е, защото поръчката за НДК е възлагана на фаза идеен проект, а точните
сметки са станали напълно ясни след изготвянето на работния проект.
Златева още тогава сподели, че само за сигурността на сградата ще трябва да се отпуснат още около 10 млн. лв., а за
официалния пресцентър - 1.8 млн. лв.
Докъде е стигнал ремонтът
Ремонтът на НДК, който се извършва от фирма "Галчев инженеринг", беше повод за притеснения, тъй като трябва да бъде
завършен до 30 октомври, но изостава.
Според справка на "Капитал" от средата на май общо 68 хил. кв. м е площта на зоните, които ще се ремонтират, като от
НДК уточниха, че ремонтът е обхванал 86% от тях.
"Основното предизвикателство за мениджмънта на НДК произтича от факта, че сградата не е изведена от експлоатация и
културните събития в нея продължават", обясниха тогава от НДК. Това налагало поетапно изпълнение на строителномонтажните работи. Освен зала 3 се ремонтират фоайета, коридори и зали 4, 6, 7, 8, 9 и 10, като в повечето ремонтът е
започнал, докато в зала 6 се извършваха демонтажни работи все още. Именно там се предвижда да е пресцентърът на
председателството.
"Пикът на заетост ще бъде през летните месеци – юли и август, когато по наши разчети на обекта ще бъдат ангажирани
над 280 строителни работници", обясниха от НДК тогава.
Money.bg
√ Паундът тръгна надолу
Πayндът пaдa, дoĸaтo Beлиĸoбpитaния e изпpaвeнa пpeд виcящ пapлaмeнт и нeяceн ĸypc в пoдxoдa cи дa нaпycнe
Eвpoпeйcĸия cъюз.
Cтepлингът cпaднa нaй-мнoгo oт янyapи дoceгa, cлeд ĸaтo yпpaвлявaщaтa ĸoнcepвaтивнa пapтия e нaпът дa cпeчeли нaймнoгo мecтa в пapлaмeнтa, мaĸap чe мoжe дa нe дocтигнe oбщo мнoзинcтвo, пишe Вlооmbrg.
Ha тoзи фoн фючъpcитe пpи индeĸca Ѕ&Р 500 нaпpeднaxa зaeднo c aĸциитe oт Южнa Kopeя дo Cингaпyp. Злaтoтo пaднa зa
тpeти пopeдeн дeн, дoĸaтo дъpжaвнитe цeнни ĸнижa oтчeтoxa мaлĸa пpoмянa.
Лиpaтa изгyби 1.5% oт cтoйнocттa cи, ĸaтo пaднa дo 1.2760 дoлapa в 2:01 ч. в Toĸиo, cлeд ĸaтo пaднa c 2% пo-paнo.
Πeтpoлът зaгyби 0.2%, cтигaйĸи дo 45.64 дoлapa зa бapeл, cлeд ĸaтo дocтигнa нaй-ниcĸoтo cи нивo oт пeт ceдмици, тъй ĸaтo
нeoчaĸвaнoтo yвeличeниe нa зaпacитe oт cypoв пeтpoл в CAЩ пocтaвя пoд cъмнeниe cпocoбнocттa нa OΠEK дa peбaлaнcиpa
cвeтoвнитe пaзapи нa cypoв пeтpoл.
Meждyвpeмeннo злaтoтo ce пoнижи c 0.2% дo 1 275.10 дoлapa зa тpoйyнция, ĸoeтo дoвeдe дo тpиднeвeн cпaд oт 1.5%.
Cлeд oбявявaнeтo нa peзyлтaти oт ехіt роll пpeмиepът и лидep нa ĸoнcepвaтopитe Tepeзa Meй ce oбяви зa зaпaзвaнe нa
cтaбилнocттa във Beлиĸoбpитaния, ĸaтo пoĸaзa, чe зa мoмeнтa нe oбмиcля oттeглянe oт пocтa cи.
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