Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ СЕ СРЕЩНА С ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СВЪРЗАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ НА
ЗАЩИТАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЛУЧАИ НА НЕИЗПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
В петък, по инициатива на представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се проведе работна
среща с Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова, на която бяха обсъдени в детайли внесените по нейна
инициатива законодателни предложения. Страните се обединиха около виждането, че текстовете следва да бъдат
внимателно прецизирани, така че да бъдат защитени както интересите на работниците, така и да не се създават
възможности за злоупотреби и влошаване на бизнес средата в страната.

Работодателите изразиха своите притеснения за част от вече подготвените законодателни промени. По време на
разговора участниците сближиха вижданията си по някои въпроси и се съгласиха, че законодателството трябва да се
прилага ефективно, и само когато има дефицити – да се променя.
Представителите на работодателите и Омбудсмана се разбраха да прецизират текстовете, които се отнасят до
предлаганите промени в Търговския закон, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя, Гражданския процесуален кодекс и Закона за обществените поръчки, така че
предложенията да не възпрепятстват както правенето на бизнес, така и коректното плащане на трудовите
възнаграждения на служителите.
В заключение, участниците в срещата решиха, че диалогът по подобни проблеми на трудовите правоотношения трябва
да е постоянен процес и да предшества законодателни инициативи, за да се гарантират по-добре обществените
интереси.
Вижте и приложеното прессъобщение от срещата.
БТА
√ Омбудсманът и работодатели са обсъдили нормативната база за бизнеса
Представители на работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ са имали работна среща с омбудсмана Мая
Манолова, съобщава Асоциацията на организциите на българските работодатели
На срещата са били обсъдени в детайли внесените по нейна инициатива законодателни предложения. Страните са се
обединили около виждането, че текстовете следва да бъдат внимателно прецизирани, така че да бъдат защитени както
интересите на работниците, така и да не се създават възможности за злоупотреби и влошаване на бизнес средата в
страната.
Работодателите са изразили своите притеснения за част от вече подготвените законодателни промени. Представителите
на работодателите и омбудсманът са се разбрали да прецизират текстовете, които се отнасят до предлаганите промени в
Търговския закон, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на
работодателя, Гражданския процесуален кодекс и Закона за обществените поръчки, така че предложенията да не
възпрепятстват както правенето на бизнес, така и коректното плащане на трудовите възнаграждения на служителите.
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Economic.bg
√ Прецизират промените за неизплатени заплати на работниците
Бизнесът с резерви, за да не се създадат възможности за злоупотреби и влошаване на бизнес средата в страната
По инициатива на представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ в петък се проведе работна
среща с Омбудсмана на Република България Мая Манолова, на която бяха обсъдени в детайли внесените по нейна
инициатива законодателни предложения. Страните се обединиха около виждането, че текстовете следва да бъдат
внимателно прецизирани, така че да бъдат защитени както интересите на работниците, така и да не се създават
възможности за злоупотреби и влошаване на бизнес средата в страната.
Работодателите изразиха своите притеснения за част от вече подготвените законодателни промени. По време на
разговора участниците сближиха вижданията си по някои въпроси и се съгласиха, че законодателството трябва да се
прилага ефективно, и само когато има дефицити – да се променя.
Представителите на работодателите и Омбудсмана се разбраха да прецизират текстовете, които се отнасят до
предлаганите промени в Търговския закон, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя, Гражданския процесуален кодекс и Закона за обществените поръчки, така че
предложенията да не възпрепятстват както правенето на бизнес, така и коректното плащане на трудовите
възнаграждения на служителите.
В заключение, участниците в срещата решиха, че диалогът по подобни проблеми на трудовите правоотношения трябва
да е постоянен процес и да предшества законодателни инициативи, за да се гарантират по-добре обществените
интереси.
Както Economic.bg вече писа, промените предвиждат фирмите, които бавят заплати на работниците си, няма да имат
право да участват в обществени поръчки. Текстовете в Кодекса на труда предвиждат и едномесечен срок, в който да се
изплатят дължимите пари на напуснали служители.
News.bg
√ Прецизират промените в 4 закона за бизнеса
За прецизиране на промените в четири закона се разбраха омбудсманът Мая Манолова и представители на Асоциацията
на организациите на българските работодатели, съобщиха от администрацията на националния омбудсман.
Представителите на работодателите и Омбудсманът се разбраха да прецизират текстовете за промени в Търговския
закон, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя,
Гражданския процесуален кодекс и Закона за обществените поръчки. Целта е предложенията да не възпрепятстват както
правенето на бизнес, така и коректното плащане на трудовите възнаграждения на служителите.
На срещата бяха представители на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Бяха обсъдени в детайли внесените по нейна инициатива
законодателни предложения. Страните се обединиха около виждането, че текстовете следва да бъдат внимателно
прецизирани, така че да бъдат защитени както интересите на работниците, така и да не се създават възможности за
злоупотреби и влошаване на бизнес средата в страната.
По време на разговора участниците сближиха вижданията си по някои въпроси и се съгласиха, че законодателството
трябва да се прилага ефективно, и само когато има дефицити - да се променя.
В заключение, участниците в срещата решиха, че диалогът по подобни проблеми на трудовите правоотношения трябва
да е постоянен процес и да предшества законодателни инициативи, за да се гарантират по-добре обществените
интереси.
Investor.bg
√ Омбудсманът и работодателите заедно ще променят закони за бизнес средата
Мая Манолова започна диалог с предприемачите за коректно плащане на трудовите възнаграждения на
работниците
Асоциацията на организациите на българските работодатели се срещна с омбудсмана на Република България по повод
предложенията за промени в законодателството, свързани с подобряване на защитата на работниците и служителите в
случаи на неизплащане на работни заплати.
Текстове в редица закони трябва да бъдат внимателно прецизирани, така че да бъдат защитени както интересите на
работниците, така и да не се създават възможности за злоупотреби и влошаване на бизнес средата в страната.
За това се договориха омбудсманът Мая Манолова и представители на работодателските организации – Асоциация на
индустриалния капитал, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България, на среща по инициатива на предприемачите.
Работодателите изразиха своите притеснения за част от текстовете на вече подготвени законодателни промени.
По време на разговора участниците сближиха вижданията си по някои въпроси и се съгласиха, че законодателството
трябва да се прилага ефективно и само когато има дефицити – да се променя, съобщиха от Асоциацията на
организациите на българските работодатели.
Бизнесът ще настоява да се прецизират текстовете, които се отнасят до промени в Търговския закон, Закона за
гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Гражданския процесуален
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кодекс и Закона за обществените поръчки, така че предложенията да не възпрепятстват както правенето на бизнес, така
и коректното плащане на трудовите възнаграждения на служителите.
Участниците в работната среща решиха диалогът по подобни проблеми на трудовите правоотношения да е постоянен
процес и да предшества законодателни инициативи, за да се гарантират по-добре обществените интереси.
Банкерь
√ Менда Стоянова за класа за прослужено време: В частния сектор трябва да стане като при държавните служители
Като икономист смятам, че класът е остаряло понятие. При държавните служители класът стана част от основната заплата
и не получиха намаление в заплатите си. Това каз председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда
Стоянова за предложението на работодателите класът прослужено време да отпадне.
„Същото трябва да се направи и в Кодекса на труда, за да има равнопоставеност между начина, по които се образува
заплатата на държавните служители в цялата администрация и частния сектор. Това дали имаш повече години
прослужено време не означава, че ти си по-високо квалифициран и имаш по-добра производителност от някой млад
човек, който е започнал работа преди 5 години. Има много случаи, в които това е обратнопропорционално“, коментира
Менда Стоянова, цитирана от "Фокус".
Тя подчерта, че размерът на заплатата на всеки един работещ трябва да отговаря на неговата квалификация и
производителност на труда.
„Ако работника например има заплата от 300 лева и получава 100 лева клас, той ще влезе в основната му заплата. Тя ще
стане 400 лева и той няма да бъде ощетен“, обясни Менда Стоянова.
Вчера вицепремиерът Валери Симеонов подкрепи идеята на работодателите за отпадане на класовете за прослужено
време. На среща в Министерския съвет Симеонов разговаря с работодателските организации относно механизма за
определянето на минималната работна заплата в страната.
Работодателските организации отново са поставили темата за класовете за стаж в работните заплати. Председателят
на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев определи след
срещата тези класове като "отживелица" и посочи, че те трябва да бъдат включени в заплатите.
Целта не е намаляване на възнагражденията на служителите, посочи още той и допълни, че подобни класове
"стимулират мързел, а не трудолюбие".
От друга страна синдикатите поискаха в бюджет 2018 да се заложат 918 млн. лв повече, в сравнение с тази година, за
заплати на заетите в бюджетната сфера.
От КНСБ настояват в различните бюджетни сектори увеличението да бъде от 10-20 %. За някои дейности искат и по 25 %
увеличение. За първото тримесечие на 2017 година, средната работна заплата е с 9,8 % ръст в сравнение с 2016.

Важни обществено-икономически и политически теми
Капитал
√ Фондовата борса може да придобие енергийната
През март е имало вариант тя да стане публично дружество. И в двата случая се търси свеж ресурс, нови акционери
и повече прозрачност
Българската фондова борса (БФБ - София) може да придобие 100% от капитала на Българска независима
електроенергийна борса (БНЕБ), която беше създадена в началото на 2016 г. и в момента е собственост на Българския
енергиен холдинг. Това става ясно от съобщение на БФБ на нейния сайт.
Условията по евентуалната сделка ще бъдат договаряни между двете страни след извършването на правен и финансовоикономически анализ на БНЕБ. В резултат на анализа ще бъдат уточнени и следващите стъпки по евентуалното
придобиване на акциите на енергийната борса, става ясно още от съобщението. БЕХ вече е дал съгласието си за
продажба на 100% от капитала на енергийната борса.
Ако се стигне до такава, енергийната борса реално ще остане под контрола на държавата, но с по-малко влияние и ще
има различен принципал - от енергийното министерство ще мине към финансовото. В капитала на БФБ - София, 49.95%
имат и много частни инвеститори - банки и инвестиционни посредници, които са нейни членове, други юридически и
физически лица, както и чужди акционери. Освен това борсовото дружество има много по-голяма експертиза в
търговията на регулирани пазари и е публична компания, която разкрива регулярно информация за дейността си и
финансовото си състояние.
По информация на "Капитал" и според писмо, с което редакцията разполага, още през март ръководството на БЕХ е
търсило вариант да привлече нови инвеститори в енергийната борса. Тогава идеята е била това да стане чрез листване на
нейни акции на БФБ - София, като държавната компания остане с минимален дял от 51%. Министерство на енергетиката
обаче не е дало съгласието си за този подход и така явно се е стигнало до идеята за продажба на фондовата борса.
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Първоначланите планове, които са предвиждали капиталът на дружеството да бъде увеличен с между 30 и 50% , за да
може повече инвеститори да запишат акции, на практика са осъществени. Реално от май до момента капиталът на
борсата е бил увеличен с 54% и сега е 1.8 млн. лв.
Като цяло идеята на БЕХ е била по този начин да се привлече допълнително финансиране за енергийната борса, което е
необходимо за нови търговски платформи и предоставянето на нови продукти. Споразумението с фондовата борса за
продажбата обаче не включвало какви ще са следващите стъпки по отношение на енергийната борса, макар че
предлагането на акции би било най-логично.
От БФБ не дадоха повече информация за предстояща сделка, докато тече анализа. По информация на "Капитал" идеята е
тя да бъде финализирана до края на октомври.
Защо се налага прехвърлянето
Един от мотивите за проджабата на енергийната борса е споразумението между БЕХ и Европейската комисия (ЕК), с
което беше прекратено делото, водено срещу холдинга за злоупотреба с господстващо положение. С него БЕХ се
задължи до шест месеца след създаването на енергийната борса да прехвърли собствеността й. Първоначалните планове
бяха правоприемник да бъде Министерството на финансите, но впоследствие въпросното прехвърляне на два пъти беше
отлагано с разрешението на ЕК. Последният срок това да се случи беше краят на юли тази година, но тъй като и той няма
как да бъде спазен от БЕХ са поискали ново удължаване.
Една от причините плановете да се променят и собствеността да не премине директно към Министерството на финансите
е, че то не разполага със заложени в бюджета си средства за финансирането на борсата.
Скандинавската Nord pool, която осигури платформата за търговия "ден напред" на борсата вече е проявявала официален
интерес за закупуването на миноритарен дял от дружеството. Тя беше избрана и за създаването на платформата за
търговия в рамките на деня, която трябва да стартира в последното тримесечие на годината.
Въпрос на доверие
До момента именно една от основните критики към борсата беше, че не е независима, тъй като собственикът й БЕХ
притежава основните централи, които продават на нея - Националната електрическа компания (НЕК) със своите водни
централи, АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2". Точно за това според повечето от участниците на пазара
възможността в нея да се включат частни инвеститъори е правилна, тъй като ще повиши доверието в нея.
Председателят на АТЕБ Мартин Георгиев коментира, че компаниите, част от асоциацията, подкрепят това решение. Той
допълни, че до момента е обсъждана идеята да се даде възможност на компаниите, които участват на борсата, да
придобият миноритарни дялове от нея, което ще подобри тяхното доверие и ще повиши независимостта й.
Още през март от ЕВН също коментираха че би било правилна стъпка борсата да стане или дружество с много акционери,
или публична компания. По този начин нейната независимост ще може да се гарантира допълнително и от Комисията за
финансов надзор и Министерството на финансите, бяха посочили от там. Изпълнителният директор на борсата
Константин Константинов също беше коментирал пред "Капитал", че към продажбата на част от акциите обикновено
имат интерес самите участници на борсата, защото по този начин те могат да получат по-пълна информация за нейното
функциониране.
Oт Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП), която обединява друга част от търговците на енергия също смятат, че
привличането на частни инвеститори е правилна стъпка. Евентуалното придобиването на енергийната борса от
фондовата не съответства на този подход и предизвиква опасения. Едно от тях е, че БФБ е 51% държавна собственост и
двете борси като продукт и филосовия са много различни. От АСЕП допълват, че търсеният ефект от подобна сделка е
"спасяване" на БФБ и удовлетворяване на дългогодишните намерения на държавата да продаде своя дял в нея.
"Членовете на АСЕП смятат, че има смисъл само 100%-но листване на БНЕБ на борсата, и в този случай биха закупили
акции", допълват от асоциацията. Според някои от членовете й предлагането на миноритарен дял на енергийната борса
от БФБ би означавало само повишаване на ликвидността на втората за тяхна сметка.
Резултатите на двете борси
За първата година от съществуването си борсата е отчела сделки за 175 млн. лв., от които 172 млн. лв. са от продажба на
електрическа енергия, сочи финансовият отчет на компанията за 2016 г. Приходите от услуги (комисиони по тях и
обучения) са 2.1 млн. лв., а печалбата 745 хил. лв.
От началото на годината до май 2017 г. борсата е изтъргувала електроенергия за 122 млн. лв., а участниците на нея са 45
(при 18 при създаването й).
Приходите на БФБ - София, за миналата година са 2.4 млн. лв., а печалбата е 64 хил. лв. Сделките с финансови
инструменти на нея през 2016 г. са били за 416 млн. лв. в над 58 хил. сделки.
Dnevnik.bg
√ Общини с над 30% безработица ще получат 2 млн. лв. за програми за заетост
Четиринайсет български общини, в които безработицата е между 30 и 64% ще получат общо 2 млн. лв. за програми за
обучение и заетост на трайно безработни в неравностойно положение. Това съобщи пресцентърът на Министерството на
труда и социалната политика след като ведомството осигури парите от икономии в собствения си бюджет. Това става на
фона на общо понижение на безработицата в страната, която вече е 6.8%.
Програмата започва пилотно в Севмерозападна България в общините Ружинци, Якимово, Хайредин, Димово, Борован,
Вълчедръм, Чупрене, Бойчиновци, Медковец, Макреш, Криводол, Грамада, Чипровци и Брегово.
С парите ще се финансира заетостта на пълно работно време на около 830 безработни.
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Приоритетно в обучение и заетост ще се включват продължително безработни, безработни младежи (до 29 години),
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 се участват
в нея след регистрация в бюрата по труда.
Всички включени в програмата безработни ще преминат мотивиране за активно търсене на работа. Хората, които се
нуждаят, ще бъдат включени в курсове за ограмотяване или за придобиване на квалификация по професия. По новата
инициатива ще се осигурява и субсидирана заетост на пълно или непълно работно време за срок до
12 месеца в частния сектор или към общините за работа в общественополезни дейности - ремонт на обществени сгради,
комунално-битово обслужване, поддържане на недвижимо културно наследство или оказване на услуги на населението.
Работодатели по програмата могат да са фирми от частния сектор, общински администрации и предприятия, социални
предприятия, неправителствени организации и др. Те ще получават средства за трудовите възнаграждения на наетите
лица и дължимите осигуровки за сметка на работодателя в размери, определени в
Националния план за действие по заетостта за 2017 г.
News.bg
√ За България е приоритет да запази ролята си на транзитен газов център
България и Европейската комисия обсъждат проекта за газов хъб "Балкан", съобщиха от Министерския съвет.
В сградата на Министерския съвет на България премиерът Бойко Борисов и директорът на дирекция "Вътрешен енергиен
пазар" в Генерална дирекция "Енергетика" на Европейската комисия Клаус-Дитер Борхардт обсъдиха развитието на
проекта. Той е за изграждане на европейски газоразпределителен център "Балкан".
По време на срещата, премиерът Борисов подчерта, че за България е основен приоритет страната да запази ролята си на
транзитен център. Проектът за газов хъб "Балкан" е ключов, защото ще допринесе за диверсификация на източниците и
маршрутите на газ в България и Югоизточна Европа и ще бъде платформа за търговия с газ за целия регион.
В разговора участваха и заместник министър-председателят Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка
Петкова, които обсъдиха бъдещи стъпки и последващи действия за реализиране на проекта в контекста на резултатите от
предпроектното проучване за неговата реализация, които се очаква да бъдат готови до края на тази година.
Investor.bg
√ ЧЕЗ Разпределение ще инвестира 1,5 млн. лв. в разгара на лятото
Компанията започва през юли 43 инвестиционни проекта
ЧЕЗ Разпределение започва през юли 43 инвестиционни проекта, чрез които ще вложи над 1,5 млн. лева в
електроразпределителната мрежа на Западна България. Извън столицата ще бъдат инвестирани 1 млн. лева, информира
дружеството.
Най-големият проект е реконструкция на над 2600 метра от въздушната мрежа ниско напрежение в село Бели Осъм,
община Троян. В нея ЧЕЗ влага 115 хил. лева.
Компанията е заделила 104 хил. лева за обновяване на мрежата ниско напрежение в село Микрево, област Благоевград.
В град Враца модернизацията на 1000 метра от въздушната мрежа ще струва 70 хил. лева, а в област Перник за
реконструкция и обновяване на мрежите ниско напрежение ще бъдат инвестирани общо 75 хил. лева.
В София започва изпълнението на проекти на обща стойност 504 хил. лева. Най-големият ще бъде реконструкцията на
кабел средно напрежение в кв. „Хладилника“, район Лозенец. В него компанията ще вложи 84 хил. лева, както и
подмяната на обелени при кражба кабели средно напрежение по бул. „Владимир Вазов“, район Подуене. За тяхната
подмяна ЧЕЗ е заделила 70 хил. лева.
През юли на територията на област Монтана компанията започва проекти на обща стойност 265 хил. лева, в Плевенска
област за 109 хил. лева, в Ловешка област за 155 хил. лева, за Благоевградска за 193 хил. лева, а за Пернишка и Врачанска
области са заделени съответно 119 и 91 хил. лева.
Според съобщението ЧЕЗ Разпределение планира рекорден обем средства в електроразпределителната мрежа на
Западна България през 2017 г. - около 130 млн. лв
В. Стандарт
√ От 2019 г. скача такса смет в крайните квартали
Такса смет за гражданите ще скочи от 2019 г. като най-голямото увеличение ще бъде за хората в крайните квартали на
градовете. Това ще стане, ако парламентът одобри промените в Закона за местните данъци и такси, които бяха приети от
Министерски съвет през миналата седмица. Промените предвиждат размерът на такса смет да се определя според
количеството изхвърлени боклуци или брой на ползвателите на услугата, а не както в момента на база размера на имота
и в кой квартал на града се намира.
В първоначалния вариант на предложението за промени беше даден преходен период като до 2020 г. общините щяха да
могат да определят размера на такса смет според площта на имота. Но след общественото обсъждане на проекта, тази
възможност е отпаднала. Освен това в първоначалния вариант се предвиждаше, че през всяка от първите 5 години след
приемане на промените в закона, такса смет за всеки конкретен имот да не скача с повече от 20%. Но и този текст отпада
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от приетите промени. Така скокът на такса смет за гражданите от 2019 г. може да бъде и по-голям. В момента такса смет
за имотите в центъра на големите градове е по-голяма от налога за жилищата в крайните квартали, защото данъчната им
оценка е по-ниска. С промените за жилищата в центъра на София и в крайните квартали ще се плаща една и съща такса
смет, ако в тях живеят еднакъв брой хора и хвърлят едно и също количество боклук. Наред с това много фирми ще
плащат по-малко за събирането на отпадъците, защото сега плащат налога на база притежавани имоти. И за да влязат
същите пари в общината, такса смет ще скочи най-много за хората в крайните квартали.
Гражданите и бизнесът плащат такса смет за три отделни услуги - събиране и транспортиране на битови отпадъци до
инсталации за тяхното третиране, за самото третиране на боклука и за поддържане на чистотата на обществените места.
С промените в закона за първите две услуги такса смет ще може да се определя според индивидуалното количество
битови отпадъци за имота или брой ползватели на услугата в имота. За да се плаща според количеството боклук
общините може да задължат хората да купуват определен минимален брой торби, с които да си изхвърлят сметта.
Другият вариант е за всеки имот да се определи колко контейнера за боклук са необходими и колко често се събират.
Като в този случай блоковете може да поискат общината да им осигури заключващи се контейнери. За услугата по
поддържане на чистотата на обществените места такса смет ще може да се определя на база брой ползватели на
услугата в имота или според неговата площ. Когато такса смет се определя от количеството на сметта, общината може да
приема различни ставки според вида да битовия отпадък. А когато за основа се използва брой ползватели на услугата
или площ на имота, общината може да приема допълнително различни ставки според вида на имота и неговото
предназначение. Общините ще може да определят и други бази, на които да се пресмята такса смет, но само ако
докажат, че реално не може да се приложат начините за изчисление на таксата, посочени в закона.
√ България е отличник по продажби на коли
България се нарежда в топ 5 на страните от ЕС с най-голям ръст на продажбите на нови коли. През юни в страната са
продадени 3206 нови автомобила, което е увеличение с 31,4% спрямо същия месец на миналата година, сочат данните
на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA). В ЕС по-добри резултати има само в четири
държави - Румъния (47% ръст), Кипър (+46%), Литва (+40,6%) и Естония (+33,7%). Общо за първите шест месеца на
годината в страната са продадени 14 749 нови коли, което също е сериозен ръст с 19,3%. Така за полугодието България е
една позиция по-напред и се нарежда на четвърто място в ЕС по ръст на продажбите. По-добри резултати отчитат само в
Румъния (ръст на продажбите с 27%), Хърватия (+23,6%) и Литва (+19,7%).
Влияние върху отчетения ръст на продажбите на нови коли в България оказват поръчките на автомобили, направени от
държавни ведомства, както и реекспортът. Тъй като цените на някои модели коли в България са по-ниски, чужденци и
задгранични фирми ги купуват от нашата страна и след това ги изнасят.
Общо за страните от ЕС продадените нови коли през юни са 1,491 млн. броя, което е ръст с 2,1% спрямо същия месец на
миналата година. За първите шест месеца на годината в ЕС са продадени 8,21 млн. нови автомобила, което е увеличение
с 4,7%. Най-много нови автомобили за полугодието са продадени в Германия (1,733 млн., ръст с 3,1%), Великобритания
(1,42 млн., спад с 1,3%), Франция (1,1 млн., +3%) и Италия (1 млн., +8,9%).
Dnes.dir.bg
√ Избран е строителят на 16 км от ”Хемус”
Избран е изпълнителят за проектирането и строителството на 16,3 км от автомагистрала "Хемус".
Проектът за пътя между пътните възли "Белокопитово" и "Буховци" в посока Търговище ще се реализира със средства от
републиканския бюджет по програма "Ново строителство" на Агенция "Пътна инфраструктура", съобщиха от АПИ.
Класираният на първо място кандидат е ДЗЗД "Хемус 16320", в което участват: "Инфра Експерт" ЕООД,
"Пътинженерингстрой-Т" ЕАД, "Автомагистрали - Черно Море" АД и "Трансконсулт-22 ООД.
Предложената цена от дружеството е 119 785 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на обществената поръчка 910 дни.
От тях 180 дни са за проектиране, а 730 дни за изграждане на обекта.
Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за движение в посока, две ленти за спиране, средна разделителна
ивица, водещи ивици и банкети.
Предвидено е изграждането на 6 виадукта, на пътен възел "Буховци" за връзка с третокласния път Мировец - Певец, на
нова връзка с пътя Шумен - Търговище при пътен възел "Белокопитово", на мост и 11 пресичания със селскостопански
пътища, допълват от АПИ.
В. Монитор
√ От началото на годината само 5% ползвали нета за документи от кадастъра
От началото на годината само 5% от издадените документи от Агенцията по кадастъра са били поръчани и получени през
интернет. Това казва в интервю за „Монитор“ изпълнителният директор на ведомството инж. Михаил Киров.
По думите му останалите клиенти на агенцията предпочели да посетят офисите й. Според обясненията му това се
дължало и на факта, че в повечето случаи хората не знаят къде е имотът им и за това искат да говорят със служител на
ведомството, за да бъдат наясно какъв документ им трябва.
„Някак си не можем да се откажем от хартиените документи с печати и подписи. „Заслуга“ за това имат и ведомства,
които не признават електронните документи. Засега никой освен Столична община не признава електронните скици на
имотите“, казва Киров.
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Според него, когато разберат, че в района им ще се прави кадастрална карта собствениците трябва да бъдат поангажирани и да предоставят информация. „Трудно е да се прави карта на някое село с нови къщи със заключени
дворове, където не може да се измери нищо“, пояснява той.
Киров смята още, че засега не са необходими изменения в Закона за кадастъра. „Скоро бяха правени промени и може
би трябва да се поизчака, защото има много нови неща и трябва да се види как ще заработят те“, аргументира се шефът
на кадастъра.
На въпрос дали има ли, подобно на други сектори, изтичане на геодезисти зад граница, Киров отговори, че няма. „В
последните години в България има възможности за реализация на истинските професионалисти. Само по време на
кризата нямаше достатъчно работа за хората, но сега нещата тръгват нагоре“ добавя той.
Econ.bg
√ Контролът увеличава облагаемата стойност на рисковите стоки с 587 млн. лв.
Стриктният контрол, прилаган от междуведомствения координационен център, който отговаря за следенето на
движението на рисковите стоки и товари у нас, е повишил приходите от облагането на тези стоки с 587 млн. лева за
първото полугодие на 2017 г.
Това отчете вътрешният министър Валентин Радев по време на парламентарния контрол.
Той посочи, че служителите в центъра са направили над 31 хил. проверки във вътрешността на страната и са наложили
обезпечителни мерки при 952 случая.
По данни на Националната агенция за приходите приходите (НАП) постъпленията от ДДС върху рисковите стоки и товари
се увеличават 3 пъти, което се дължи на "трайния дисциплиниращ ефект" на контролните мерки. Вътрешният министър
посочи още, че данъчните служби са направили 70 ревизии през първото полугодие, свързани с тези товари.
Работата на междуведомствения център има явен принос за увеличаване на бюджетните приходи и намаляването на
дела на сивата икономика, каза още Радев в отговор на депутата от ГЕРБ Дилян Димитров.
Специализираното звено, което координира работата на няколко структури, беше създадено през пролетта на 2015 г.
Списъкът на стоките с висок фискален риск се определя със заповед на министъра на финансит
Money.bg
√ Основният конкурент на биткойн се срина
Цeнaтa нa eтepиyмa ce cpинa в нeдeля cyтpинтa нa фoнa нa зaгpижeнocт зa бъдeщeтo нa битĸoйн.
Baлyтaтa дocтигнa нивa oт 130.26 дoлapa, ĸoeтo e c 22% пo-ниcĸo oт цeнaтa oт cъбoтa вeчep. Cтoйнocтитe ca и нaй-ниcĸaтa
cтoйнocт oт 27 мaй дoceгa, пoĸaзвaт гpaфиĸитe нa ТrаdіngVіеw, цитиpaни oт СВNС.
Kъм oбяд в нeдeля ocнoвният cъпepниĸ нa битĸoйн ce тъpгyвaшe зa близo 159 дoлapa, ĸoeтo e c oĸoлo 60% пo-мaлĸo oт
peĸopдния вpъx oт 420 дoлapa, ĸoйтo yдapиxa нa 12 юни. Ho вce пaĸ e c oĸoлo 1800% нaгope oт нaчaлoтo нa гoдинaтa
дoceгa.
Hямa ĸoнĸpeтнa пpичинa зa пocлeднoтo движeниe в цeнитe. Cпeциaлиcтитe в oблacттa нa цифpoвaтa вaлyтa пocoчиxa
ĸoмбинaция oт фaĸтopи, вĸлючитeлнo пpитecнeния зa пoтeнциaлнo paздeлeниe нa "bіtсоіn" и "blосkсhаіn" ĸoмпaнии,
ĸoитo eвeнтyaлнo ca пpoдaли гoлeми ĸoличecтвa eтepиyм, нaбpaни пpeз пocлeднитe няĸoлĸo ceдмици.
B cъщoтo вpeмe и битĸoйнът тpъгнa нaдoлy. Дигитaлнитe пapи oтчeтoxa cпaд oт oĸoлo 12% oт нивo нaд 2 000 дoлapa дo
пoд 1 800 дoлapa в нeдeля cyтpинтa, пpeди дa ce възcтaнoви дo близo 1 938 дoлapa. Ha тoзи фoн битĸoйнът ce e yдвoил
пpeз тaзи гoдинa.
Profit.bg
√ Седмица на активна търговия с компенсаторни инструменти на БФБ
Седмицата на БФБ донесе нов ръст за SOFIX. При все слабата активност на регулиран пазар, индексът на сините чипове
добави 0.7% на седмична база до 713.10 пункта. Разглеждания период бе зелен и за останалите индикатори. BGBX40 и
BGREIT записаха ръст от 0.3% и 0.17% до съответно 134.48 и 114.21 пункта. BGTR30 добави 0.43% на седмична база до
541.43 пункта.
Дневните обороти на регулиран пазар бяха изключително ниски, с изключение на сесията в петък. В понеделник на БФБСофия бе записан оборот от 303 хил. лева; във вторник той бе 361 хил. лева; 376 хил. лева – в сряда; в четвъртък – 233.3
хил. лева; в петък оборотът скочи до 1.203 млн. лева.
На фона на слабата активност на сегментите за акции, седмица мина под знака на силна търговия на сегмента за
компенсаторни инструменти. През петте сесии бяха извършени сделки за общо 315 хил. лева. Това е близо 20 пъти повисок оборот спрямо предходната седмица, когато на сегмента за компенсаторни инструменти бе записан седмичен
оборот от едва 16.4 хил. лева.
Най-търгуваната позиция през разглеждания период бе тази на Химимпорт. Инвеститорите изтъргуваха общо 219 636
лота при 128 сделки, реализирайки оборот от 392 хил. лева. Книжата на компанията поскъпнаха с 0.57% на семична база
до 1.760 лева за лот.
Дяловете на Софарма бяха предмет на 118 сделки през седмицата. Инвеститорите прехвърлиха общо 60 061 лота,
реализирайки 276 хил. лева оборот. Акциите на фармацевтичната компания поскъпнаха с 2.60% за периода до 4.699 лева
за лот.
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Най-поскъпналата позиция през седмицата е тази на Българска фондова борса-София. Акциите на дружеството скочиха с
цели 16.20% на седмична база до цена от 3.550 лева за лот. През периода, инвеститорите изтъргуваха общо 103 874 лота
от емисията на БФБ-София в рамките на 52 сделки, оформяйки оборот от 362 хил. лева. По време на петъчната сесия
стана ясно, че БФБ-София вероятно ще придобие 100% от капитала на Българска независима енергийна борса. Български
енергиен холдинг (БЕХ), който е едноличен собственик на Енергийната борса, е дал съгласие за стартиране на процедура
по нейната продажба, стана ясно от съобщението.
В последния ден на седмицата, ЧЕЗ Разпределение България стартира изплащането на дивидент на своите акционери.
Общата стойност на дивидента, който компанията разпределя, е рекордна за тази година и възлиза на 48.97 млн. лв.
Брутният дивидент на акция възлиза на цели 25.40 лева, като дивидентната доходност достига 9.67%. Това поставя ЧЕЗ
Разпределение България на второ място по този показател, като преди електроразпределителното дружество се
нарежда единствено Булгартабак-холдинг с 42.877 млн. лв. обща сума, 5.82 лв. брутен дивидент на акция и 12.82 на сто
дивидентна доходност.
Сред компаниите, чиито акции поскъпнаха през тази седмица попадат Булгартабак-холдинг (+9.84% до 39.260 лева за
лот), Доверие Обединен Холдинг (+6.72% до 2.049 лева за лот), ЕМКА (+6.27% до 2.880 лева за лот), Актив Пропъртис АД
СИЦ (+4.35% до 5.520 лева за лот), Хидравлични елементи и системи (+4.12% до 5.591 лева за лот) и Стара планина Холд
(+3.61% до 8.600 лева за брой).
БФБ-София затваря седмицата при обща пазарна капитализация в размер на 9.41- млрд. лева.

√ Данните за БВП на Китай носят ръст за азиатските пазари
Азиатските пазари отчетоха най-високите си стойности от две години насам, след по-добрите от очакваните данни за БВП
на Китай. През второто тримесечие на годината най-голямата икономика в САЩ отчита ръст от 6.9%, което е с 0.1%
повече спрямо очакванията на анализаторите.
"Данните показват, че икономиката на Китай се е стабилизирала", посочи в интервю за Bloomberg Лиу Ли-Ганг, главен
икономист на Citigroup Inc. в страната.
Данните веднага се отразиха позитивно на китайските индекси, като CSI 300 отчита ръст от 0.22% към момента, след като
по-рано през деня губеше 2.2%, докато загубите за шанхайския индекс SSEC бяха ограничени до 0.11 на сто, след като порано той бе на отрицателна територия от 2.6%.
Азиатско-тихоокеанският индекс MSCI отчита ръст за седма поредна сесия, като малко преди края на днешната търговия
добавя 0.77%. На положителна територия са също така и пазарите в Австралия, Хонконг и Южна Корея.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, отчете 10месечен минимум през нощта, като достигна ниво от 95.176 пункта, след като загуби нови 0.6% в петък.
Данните от САЩ в петък доведоха до разпродажби за зелената валута. Анализаторите вече оценяват шансовете за ново
повишение на лихвите в САЩ на 43.1% спрямо 55% за преди седмица.
Загубите за щатския долар обаче се отразиха добре на канадския и австралийския долар, както и на златото. Спот цената
на благородния метал отчете ръст от 0.15%, до 1230.85 долара за тройунция.
Американският лек суров петрол се търгува с 0.15% повишение към момента - до 46.69 долара за барел, докато сортът
Брент добавя 0.18%, до 49.09 долара за барел.
През настоящата седмица се очакват нова порция отчети на големи компании в САЩ, като с особено внимание ще се
следят Netflix (днес), Bank of America, Goldman Sachs и IBM (18 юли), Microsoft и Unilever (20 юли).
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