Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
В. Труд
√ Бизнесът иска помощи за «кафявия ток»
Брюксел трябва да одобри новата държавна помощ за електроинтензивните индустрии
Работодателските организации искат частична компенсация на разходите за ток от когенерациите – так наречената кафява
компонента от таксата «задължение към обществото», която е част от цената на електроенергията. Това съобщи за «Труд»
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Идеята е тя да важи за
електроинтензивните индустрии по подобие на схемата за компенсиране на електроенергията от ВЕИ.
Повече информация четете тук.
Web Cafe
√ ДАНС иска да внедрява агенти в частни фирми и институции
Чрез промени в закон ДАНС иска да внедрява тайни агенти в частни фирми и институции с цел те да следят за нередности
и злоупотреби. Предложението е това да се случва без знанието на собственика на компанията.
Според Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, това обаче
ще влоши бизнес климата в страната.
Той допълни, че използването на специални разузнавателни средства е разрешено от съда, но внедряването на агенти ще
става без знанието и съгласието на ръководството на фирмата. Потенциално е възможно дори агентите да бъдат
подставени лица от конкретна партия.
Велев каза още, че дори и предложението да не бъде прието, самото му обсъждане е плашещо и прогонва потенциалните
инвеститори.
Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов от своя страна обясни, че промените не са големи и няма да
доведат до проблеми. След акцента върху СРС-тата ДАНС се насочва към служители под прикритие.
Според Йорданов в България от години се възпитава неуважение към закона, а още преди той да бъде приет - търсим
начини да го заобиколим.
В публикуван на страницата на ДАНС Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилника за
прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" се споменава, че такава намеса ще бъде
осъществявана, само ако е налице оперативна необходимост.
Club Z
√ Бизнесът смутен от идеята ДАНС да внедрява агенти в частни фирми
Според шефа на Асоциацията на индустриалния капитал отсъства съдебният контрол
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев възрази днес срещу готвените промени,
които предвиждат ДАНС да получи право да внедрява агенти под прикритие в частни фирми, без знанието на
собствениците. Сега, за да може да се вкара агент от българското контраразузнаване на прикритие, е задължително
ръководството на фирма или ведомство да бъдат уведомени и да има съгласието им.
Според него дори предлаганите изменения да не бъдат приети, тяхното обсъждане плаши и прогонва потенциални
инвеститори.
Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов смята, че промените не са кой знае колко големи и няма да
доведат до никакви проблеми.
"Практиката показва, че във всеки период от време има различни практики. При социализма най-важно беше
самопризнанието. След това акцентът падна върху СРС-ата, макар че от тях също не излиза нищо съществено. Сега ще се
насочим към служителите под прикритие”, коментира Йорданов.
Той бе категоричен, че подобни закони трябва да се изготвят от специалисти със съответната квалификация.
Съгласно подготвените промени в правилника за прилагане на закона за агенцията, ДАНС ще вкарва агенти на прикритие
в министерства и други институции, както и във фирми и фондации, без да уведомява ръководствата им. Служители на
агенцията ще могат да бъдат внедрявани сред адвокати, счетоводители, одитори, нотариуси, архитекти, частни съдебни
изпълнители, зъболекари, лекари, артисти и др.
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ДАНС мотивира искането за разширяване на правомощията си с: "динамично променящата се среда за сигурност и
породената от тази промяна необходимост за своевременно и адекватно противодействие на посегателства, насочени
срещу националната сигурност".
"Самият институт на прикриване на служители се прилага едва след като е налице доказана оперативна необходимост, а
съгласно правилника такава оперативна необходимост е налице, когато възложените със закон задачи и дейности на
агенцията не могат да се изпълняват по друг начин освен чрез назначаване на служители на прикритие", пише ДАНС. Това
поставяло въпроса за своевременност на организирането на прикритие на служителите й.
Epicenter.bg
√ Бизнесът се обяви срещу идеята ДАНС да внедрява тайни агенти в частни фирми
Смущаващото в тези текстове е, че отсъства съдебният контрол, което ще влоши бизнесклимата у нас, заяви Васил
Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал у нас
Промени в закона предвиждат на ДАНС да получи правото да внедрява агенти под прикритие в частни фирми. Целта на
служителите ще бъде да следят за нередности и злоупотреби. Идеята е всичко това да се случва без знанието на
собственика на съответната компания, предава Нова телевизия.
„Смущаващото в тези текстове е, че отсъства съдебният контрол, което ще влоши бизнесклимата у нас. Използването на
специални разузнавателни средства (СРС) се разрешава от съда, а внедряването на агенти ще става без знанието и
съгласието на ръководителя на фирмата, а защо не и на някоя партия”. Така в ефира на „Здравей, България” коментира
темата Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал у нас.
Според него дори предлаганите изменения да не бъдат приети, тяхното обсъждане плаши и прогонва потенциални
инвеститори.
Публикуваният на страницата на ДАНС Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилника за
прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", предложен от правителството, гласи:
"Действащият към момента ред за прикритие на служители на Агенцията не съответства на нуждите за бързото и ефикасно
прилагане на този институт с оглед динамично променящата се среда за сигурност и породената от тази промяна
необходимост за своевременно и адекватно противодействие на посегателства, насочени срещу националната сигурност,
като се създават затруднения с оглед спазването на принципите на конспиративност и законност и прилагането на
разпоредбите, уреждащи защитата на класифицираната информация."
Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов пък изрази мнение, че промените не са големи и няма да
доведат до никакви проблеми.
„Практиката показва, че във всеки период от време има различни практики. При социализма най-важно беше
самопризнанието. След това акцентът падна върху СРС-тата, макар че от тях също не излиза нищо съществено. Сега ще се
насочим към служителите под прикритие”, коментира Йорданов.
Той бе категоричен, че подобни закони трябва да се изготвят от специалисти със съответната квалификация. Освен това, те
трябва да остават анонимни.
„В България от години се възпитава неуважение към закона. Още преди да е приет, търсим начини да го заобиколим”, каза
още бившият вътрешен министър.
Dnes+
√ ДАНС иска тайно да вкарва агенти в частни фирми и институции
С промени в закон, ДАНС иска да внедряват тайни агенти в частни фирми и институции. Ще следят за нередности и
злоупотреби, а всичко това да се случва без знанието на ръководствата. "Смущаващото в тези текстове е, че отсъства
съдебният контрол, което ще влоши бизнесклимата у нас", коментира пред НоваТВ Васил Велев, председател на
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал у нас.
Велев обясни, че "използването на специални разузнавателни средства - СРС се разрешава от съда, а внедряването на
агенти ще става без знанието и съгласието на ръководителя на фирмата, а защо не и на някоя партия". Дори предлаганите
изменения да не бъдат приети, тяхното обсъждане плаши и прогонва потенциални инвеститори, смята той.
Според бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов, промените не са големи и няма да доведат до
проблеми. "Практиката показва, че във всеки период от време има различни практики. При социализма най-важно беше
самопризнанието. След това акцентът падна върху СРС-тата, макар че от тях също не излиза нищо съществено. Сега ще се
насочим към служителите под прикритие", коментира той.
Подобни закони трябва да се изготвят от специалисти със съответната квалификация, смята Йорданов. "В България от
години се възпитава неуважение към закона. Още преди да е приет, търсим начини да го заобиколим", обясни бившият
вътрешен министър.
Според публикуван на страницата на ДАНС Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилника
за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", предложен от правителството: "Действащият към
момента ред за прикритие на служители на Агенцията не съответства на нуждите за бързото и ефикасно прилагане на този
институт с оглед динамично променящата се среда за сигурност и породената от тази промяна необходимост за
своевременно и адекватно противодействие на посегателства, насочени срещу националната сигурност, като се създават
затруднения с оглед спазването на принципите на конспиративност и законност и прилагането на разпоредбите, уреждащи
защитата на класифицираната информация.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНР
√ Борисов и Путин ще обсъдят в Москва сътрудничеството в икономиката, енергетиката и туризма
Премиерът Бойко Борисов ще бъде на работно посещение в Москва днес и утре. В рамките на визитата той ще разговаря
с президента Владимир Путин за по-нататъшното сътрудничество между България и Русия в икономиката, енергетиката и
туризма. Двамата ще обсъдят и актуални международни въпроси.
За срещата стана ясно преди седмица. Тогава президентът Румен Радев разговаря с премиера Дмитрий Медведев в
Москва, по-късно и с руския президент Владимир Путин в Сочи. Визитата идва на фона на размразения от правителството
проект АЕЦ "Белене" и предстоящото търсене на стратегически инвеститор при условия без държавни гаранции и договори
за изкупуване на ток. Засега обаче Борисов няма мандат за преговори от Народното събрание.
"Дори преговори за продажба или за каквото и да било с наличния мораториум в Парламента, ние не можем да
провеждаме. Нямаме мандат. Има интерес от доста държави, от най-големите им и държавни, и частни компании."
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова, част от делегацията, вече обяви, че не са възможни преговори с
потенциални инвеститори без да се преговаря и с руската компания "Росатом":
"Няма как да се водят преговори, без да сме провели разговори с конструктора на проекта и производителя на
оборудването - "Росатом".
За газови доставки, цени и трасета ще се говори в рамките на визитата. В делегацията ни е включен изпълнителният
директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. За страната ни седи на дневен ред проектът за изграждането на газовия
хъб край Варна и възможността до него да достига руски природен газ. Борисов ще бъде придружен от вицепремиера
Томислав Дончев, министрите на туризма и на културата. В програмата се предвижда и среща с представители на
българската общност.
√ Еврофорум в София в областта на пенсионното осигуряване
Международна конференция в София е посветена на европейската инициатива за специален регламент относно
общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване. Форумът е част от календара на Българското
европредседателство.
Става въпрос за един от най-мащабните трансгранични проекти в областта на пенсионното осигуряване. Еврокомисията
обяви официално намерението си за въвеждането на подобен унифициран режим преди една година. Регламентът
създава общоевропейска рамка на доброволна система за лично пенсионно осигуряване със стандартизирани
характеристики. Идеята е чрез специален регламент да се допълват съществуващите национални пенсионни схеми в
държавите членки на ЕС с нов общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване. На форума ще бъдат обсъдени
и пазарните секции от въвеждането на такъв продукт.
News.bg
√ От 1 септември горивата за транспорта ще са с минимум 6% биодизел
От 1 септември горивата от нефтен произход в транспорта трябва да съдържат минимум 6% биодизел, от които 1%
биогориво от ново поколение.
Това е регламентирано в одобрен от кабинета проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници.
Промените регламентират използването на биогорива от ново поколение в транспортния сектор и ще съдействат за
изпълнение на националната цел за потребление на биогорива от ново поколение (биогорива, произведени от отпадъци
и остатъци - слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др.)
В изпълнение на изискванията на Директива 2015/1513/Е0 България е определила и представила в Европейската комисия
национална цел за потребление на биогорива от ново поколение в размер на 0,05 процентни пункта енергийно
съдържание от задължителния дял на енергия от възобновяеми източници във всички видове транспорт. Целта трябва да
бъде постигната до 2020 г.
С промените в законопроекта се предлагат критерии за устойчивост при използване на биогорива.
Въвежда се изискване за откриване и проследяване на суровините за производство на биогорива от ново поколение и
произведените от тях биогорива по цялата верига на стойността. По този начин ще се предотврати умишленото им
модифициране или превръщане в отпадъци, така че да попаднат в обхвата на суровините за производство на биогорива
от ново поколение. При констатиране на неправомерни действия ще бъде уведомявана Европейската комисия.
Дарик
√ Правителството одобри позиция в подкрепа на българските превозвачи
Министерският съвет одобри позиция в подкрепа на българските превозвачи, в изпълнение на решение на Народното
събрание от 11 май 2018 г.
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Парламентът възложи на правителството да обсъди законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия и да
приеме недвусмислена позиция в подкрепа на исканията на българските превозвачи и в защита на техните и тези на
българските граждани права и интереси.
В изпълнение на Решението на Народното събрание и с цел максимална защита на националния интерес по „Пакет за
мобилност 1“, правителството одобри доклада на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Investor.bg
√ КФН се отчете пред Народното събрание
През годината Комисията е събрала приходи за повече от 6,7 млн. лв., а е извършила разходи за 11 млн. лв.
Комисията за финансов надзор (КФН) представи в Народното събрание годишния отчет за дейността си за 2017 г., част от
който е и завереният от Сметната палата финансов отчет, съобщи регулаторът.
През 2017 г. успешно беше приключен прегледът на активите на пенсионните фондове в България и прегледът на
балансите на застрахователите и презастрахователите, както и стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите.
Това беше изключителен опит за регулаторите в Европа, тъй като преди България тази задача не беше решавана никъде в
Европейския съюз, освен в Румъния. Резултатите показаха, че застрахователният сектор и допълнителното пенсионно
осигуряване в България са устойчиви. Беше назначена и втора проверка, за да се проследи как компаниите прилагат
предписаните мерки. Установи се, че за пет застрахователни компании размерът на допустимите собствени средства,
покриващи капиталовото изискване за платежоспособност към 31.12.2016 г., е бил недостатъчен. След представяне на
окончателните отчети на квесторите КФН пристъпи към крайната надзорна мярка по отношение на две дружества –
отнемане на лиценз с цел осигуряване на стабилност на пазара и защита на потребителите.
Основен акцент в регулаторната дейност на Комисията през миналата година беше инициирането на промени в Закона за
Комисията за финансов надзор. Промените бяха необходими, предвид все по-големите затруднения, пред които беше
изправена Комисията във връзка с изпълнение на надзорните и регулаторните ѝ правомощия, надзиравайки целия
небанков сектор. С промените КФН постигна по-голяма независимост, преминавайки на самостоятелен бюджет,
сформиран от такси на поднадзорните лица, а не от държавна субсидия.
В рамките на отчетния период беше приет и Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Със
закона се въведе разширяване на дефиницията на понятието „свързани лица“ и ограничаването на възможността за
инвестиции в свързани лица. През 2017 г. се приеха и предложените от КФН промени в Закона за публичното предлагане
на ценни книжа. През отчетната година беше подготвен и внесен за разглеждане в Народното събрание проект на нов
Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). КФН прие и редица наредби, подобрявайки нормативната рамка за
извършване на дейност в небанковия финансов сектор у нас.
През 2017 г. активите на небанковия финансов сектор нарастват с 47,2% и в края на годината достигат 38 млрд. лв., като
активите на всички видове небанкови финансови дружества/сегменти отчитат положително изменение на годишна база.
Всички сегменти на небанковия финансов сектор се характеризират със силна конкуренция (управляващи дружества,
колективни инвестиционни схеми, дружества със специална инвестиционна цел и общозастрахователни дружества) или
умерена конкурентна среда (животозастрахователи и пенсионноосигурителни дружества).
На капиталовия пазар се отчита сериозен ръст на всички пазарни индекси на фондовата ни борса, които нарастваха с
двуцифрен темп на изменение на годишна база със забавяне през втората половина на годината.
През 2017 г. брутният премиен приход, реализиран у нас от всички застрахователи със седалище в Република България,
възлиза на почти 2,160 млрд. лв., като се отчита ръст от 8% на годишна база. Въпреки предоставеното право за прехвърляне
към Държавното обществено осигуряване на осигурените лица нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване нарастват през 2017 г., като към края на годината те достигат 12,7 млрд. лв.
Надзорната дейност на КФН е станала значително по-интензивна, за което свидетелстват както нарасналият брой
проверки, които КФН е осъществила, така и нарасналият брой административни процедури.
Положителни тенденции се отбелязват и при защитата правата на потребителите на небанкови финансови услуги, като се
подчертава откриването на Информационен център, който обслужва както гражданите, така и бизнеса.
През годината КФН е събрала приходи за повече от 6,7 млн. лв., а е извършила разходи за 11 млн. лв.
√ София е на шесто място в Източна Европа по покупателна сила
На глобално ниво обаче столицата ни е доста по-назад в класацията на швейцарската банка UBS
София е на шесто място сред големите градове от Източна Европа по покупателна сила, сочи ново проучване за 2018 г. на
швейцарската банка UBS, провеждано на всеки три години.
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Според данните София получава едва 34,1 точки по индикатора
за покупателна сила на банката. На първо място с 58,8 пункта се
нарежда словенската столица Любляна, а веднага след нея –
столицата на Естония Талин с 43,5 точки. Сравнение се прави
спрямо Ню Йорк, който е с базисните 100 точки.
Преди нас са още Варшава, Вилнюс и Прага, а веднага след
София – Братислава. На последно място след разглежданите 14
източноевропейски града е Киев с едва 20,2 пункта.
И ако сред страните от Източна Европа столицата ни е
сравнително напред в класацията, то на глобално ниво
позицията ѝ е доста по-надолу – едва 56-о място от общо 77
града. Така София се нарежда едно място след столицата на Перу
Лима и едно преди тази на Колумбия Богота. Самият Ню Йорк е
на 10-о място в класацията.
Първото място в ранглистата по покупателна сила заема друг
американски град – Лос Анджелис. Веднага след него се
нарежда швейцарският финансов център Цюрих, който според
данните на UBS е и най-скъпият голям град в света. На трето
място по покупателна сила отново е щатски град – Маями, а на последно – Лагос.
Ако наистина разглеждаме само ценовите нива обаче, в топ три на най-големите градове в света американски липсват. На
второ място след Цюрих е друг швейцарски град – столицата Женева, а на трето – Осло. Лос Анджелис е едва на 20-та
позиция.
По този показател София е на едно от последните места – едва 70-о, като от Източна Европа сме на предпоследно място
след Киев. След нас са още Ханой, Мумбай, Манила и Кайро.
По нива на заплащане столицата ни се изкачва малко в класацията
– до 64-а позиция, излизайки дори пред градове като Санкт
Петербург и Истанбул. Челната тройка отново е заделена за
Женева и Цюрих (съответно на 1-о и 2-о място) и Люксембург.
Интересното е, че UBS предлага и данни за това колко точно време
трябва гражданите на даден град, за да си купят Биг Мак
от McDonald’s например
или iPhone. За
смартфона,
дело
на Apple, в София човек трябва да работи почти 274 часа, или
повече от месец и половина, а за да хапне в McDonald’s – близо 50
минути.
Логично, най-бързо печелят средствата за закупуване
на iPhone работещите в страните с най-високи ценови нива –
Цюрих и Женева, а в Кайро на човек му трябват 1066 работни часа,
за да успее да си купи смартфона.

Economy.bg
√ Над 9% ръст на чуждите туристи у нас
Най-много са посещенията от Гърция, Румъния и Турция
През първите четири месеца на 2018 общият брой туристически посещения на чужденци в България е 1.7 млн., съобщи
Националният статистически институт. Ръстът им спрямо същия период на 2017 г. е 9,3%. Увеличението само за април 2018
е 6% в сравнение със същия месец година по-рано.
Класацията за входящ туризъм за периода януари-април 2018-а се води от Гърция с 294 460 посещения (7,1 на сто ръст).
Следват Румъния - 261 349 визити (17,8% увеличение), Турция 214 452 посещения (12,6% скок) и др.
Туристите от други важни за България пазари като Великобритания са били 69 342 (с 12,3% повече), от Германия 58 629
посещения (6,6% ръст), Израел 57 083 визити (33,1% ръст), Украйна 39 434 души (12,3% повече), Франция 21 845 посещения
(7,9% увеличение), САЩ 18 634 туристи (15,9% ръст), Испания 18 238 визити (10,2% увеличение), Нидерландия 15 132
посетители (8,9% ръст), Белгия 14 300 посещения (15,9% ръст) и др.
В. Сега
√ МРРБ: 42 000 сгради се нуждаят от обновяване
Затова се обмисляло "въвеждането на съфинансиране, приоритизация, диференцирания подход” в сaнирането
Десетки хиляди сгради у нас се нуждаят от саниране, а държавата ще търси нови начини за финансиране на това. Сред
предложенията са хората, които имат възможност, да участват със съфинансиране. „Това са само предложения и няма
взето решение как точно трябва да продължи програмата”, заяви пред Нова тв зам.-министърът на регионалното развитие
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Малина Крумова. „Единственото ясно е, че ефектите от програмата са изключително големи и следва да продължим да
изпълняваме подобни програми за жилищно обновяване”.
Крумова потвърди, че се обсъжда идея за съфинансиране от страна на собствениците, за диференциране в зависимост от
климатичните или демографските обстоятелства в различните области и общини, както и в зависимост от икономическото
състояние на гражданите.
„42 000 сгради се нуждаят от обновяване. Средствата, необходими за това, са изключително огромни. Затова е необходимо
да търсим по-устойчив модел. Затова се обмисля въвеждането на съфинансиране, приоритизация, диференцирания
подход”, заяви Крумова.
„Обмисляме различни варианти. Един унифициран модел не върши достатъчно работа. Около 40% от хората са готови да
предоставят частично финансиране. Това следва да бъде използвано”, допълни зам.-министърът.
По думите й новият модел на финансиране трябва да е готов до 2018 г.
„Ще има ясна дългосрочна визия поне за следващите 25 години”, заяви Крумова пред Нова тв.
В. Дума
√ Изостаналите региони ще имат предимство при санирането
Около 42 000 жилищни сгради ще се санират по нов механизъм - преминава се от унифициран модел към диференцирана
подкрепа според различията на регионите в страната. Това съобщи Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ). От съобщението става ясно, че занапред най-вероятно изостаналите региони с мръсен въздух
ще имат предимство при безплатното саниране на жилищните сгради спрямо икономически по-развитите региони, където
населението е по-платежоспособно. Освен това самоучастието на жителите в слабо развитите икономически региони
може да е минимално или дори да се запази "безплатно" за социално слабите, докато в по-силно развитите то ще е повисоко.
Плановете за финансово участие на гражданите при санирането на жилищата им вече бе обявено от зам.-министъра на
регионалното развитие Малина Крумова. Точният размер към момента не е ясен. Засега подкрепа среща един от
предложените модели - този на Световната банка, който предвижда първоначално самоучастието да бъде 20 на сто и на
всеки 5 години да се увеличава с още 10 на сто. Тъй като във всяка сграда има социално слаби, които няма да могат да
покрият своето самоучастие, е възможно за тях санирането да остане безплатно на базата на подоходен критерий. Това
беше една от пречките през миналия програмен период санирането на жилища с европари да буксува години наред и в
крайна сметка се взе решение обновяването на блоковете да става безплатно за всички живеещи в тях.
МРРБ е за продължаване на програмата. "Важно е да се заложи и приоритизация, която да насочи програмата към
икономически изостаналите региони, градовете с най-мръсен въздух, поощряване към включване в ТЕЦ и др.", се казва в
съобщението. Как ще продължи програмата за саниране, се очаква да стане ясно до края на годината или най-късно до
средата на 2019 г. Дотогава ще са изразходвани първоначално отпуснатите 2 млрд. лв. за санирането на 2022 сгради, става
ясно от съобщението на МРРБ.
Капитал
√ След кампания на НАП фирмите отчитат 5 млрд. лв. по-малко пари на каса
Според анализ на данъчните ефектът е предино от компаниите, които са били проверени, и е под формата на повече
дивидент
Касовите наличности на българските фирми са намалели с 38% за една година до 8.1 млрд. лв., като повечето от тези пари
са били раздадени под формата на дивиденти. Ефектът е дошъл предимно от дружествата, които са били проверени от
данъчните или пък са получили предупредителни писма – общо 25 хил. компании с пари на каса над 100 хил. лв. Това става
ясно от анализ на Националната агенция за приходите (НАП) за ефекта от кампанията им за изчистване на парите в каса на
фирмите, с който "Капитал" разполага.
Проверките на НАП започнаха през миналата година с цел да накарат повече бизнеси превантивно да изчистят касите си.
По данни на агенцията към края на 2016 г. декларираните касови наличности от фирмите са достигнали 13 млрд. лв.
Съмненията са, че по този начин компаниите заобикалят плащането на корпоративни данъци и дивидент. И че в масовия
случай парите ги няма, а през годините са извадени от касите и са използвани за разходи, които не са свързани с дейността
на дружеството, а са в полза на съдружници и свързани с тях лица.
Повече дивиденти
Общото намаление на кеша в бизнеса през миналата година е 4.9 млрд. лв. По-голямата част от тази сума, или 3.8 млрд.
лв., са били раздадени под формата на дивиденти. Съответно са се увеличили и приходите от данък дивидент (5% за
местни физически лица) – със 74% до почти 310 млн. лв. през 2017 г. Част от ефекта се пренася и през първия месец на тази
година, като така за първото тримесечие приходите по това перо почти се удвояват.
От НАП поясняват, че ръстът на раздадения дивидент при 25-те хиляди фирми, които са били проверени от данъчни
инспектори или са получили предупредителни писма и чийто кеш е бил над 100 хил. лв., е три пъти по-голям, отколкото
при останалите фирми с касови наличности. Според приходната администрация "при третираните фирми е налице
значително дисциплиниране – редуциране на парите в каса и респективно на текущите активи, което води до удвояване
на раздаваните дивиденти". При останалите компании обаче "картината е по-различна и не могат да се направят
категорични изводи за промяна на поведението".
Всъщност от общо редуцирания с 4.9 млрд. лв. кеш в бизнеса през миналата година 57% идват от тези с наличности над
100 хил. лв.
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В същото време приходната агенция даде и вид данъчна амнистия за по-малките фирми, чиито финансови резултати не
подлежат на одит, като съобщи, че до края на 2017 г. всяка компания, която доброволно признае допуснати счетоводни и
данъчни отклонения при касовата си наличност, може да коригира вече подадени данни, без да й бъде налагана проверка
или ревизия.
Голяма част от кеша остава
Въпреки кампанията на НАП немалка част от бизнеса продължава да има големи суми на каса. От анализа на данъчните
става ясно, че към края на 2017 г. с деклариран кеш над 100 хил. лв. са почти 13.6 хил фирми, като общо държаната на каса
сума е 4.3 млрд. лв. От тези компании почти 9.4 хил. са били в предходната извадка на НАП, а останалите или са
новорегистрирани, или са били под прага от 100 хил. лв.
Интересното е, че при половината от тези 13.6 хил. фирми има ръст на парите в каса от над 10%. При една трета има спад
в наличностите от над 10%.
Manager.bg
√ Готвят мерки за облекчения на бизнеса и при ползване на кафява енергия
Съвместна работна група между Министерството на енергетиката и представители на работодателските организации ще
обсъдят мерки за намаляване тежестта за бизнеса, свързана с кафявата енергия. За това се договориха на среща
енергийният министър Теменужка Петкова и представители на индустриалните организации на среща.
От следващата седмица работна група в МЕ, заедно с представители на Министерството на финансите и Министерството
на икономиката, заедно с работодателските организации ще разработят проект на актуализация на Наредбата за
намаляване тежестта за българския бизнес, свързана с енергията от ВЕИ.
Припомняме, че Наредбата беше приета през 2015 г. и дава възможност на компаниите да използват отстъпка от
компонентата в цената за електроенергия, свързана с разходите за възобновяема енергия. В актуализирания вариант на
Наредбата ще се предвиди възможност компаниите у нас да използват намаление и за компонентата за кафява енергия.
След изготвяне, текстовете ще бъдат предоставени на Европейската комисия за нотификация и одобрение.
√ ЕП одобри окончателно еднаквото заплащане и условия на труд за командировани работници
Работниците, временно командировани в друга държава от ЕС, ще трябва да получават еднакво заплащане за еднаква
работа на едно и също място според нов проект, приет от Европарламента снощи .
Новите правила, които бяха приети с 456 гласа „за“ срещу 147 „против“ и 49 въздържали се, имат за цел да осигурят подобра защита на командированите работници и справедлива конкуренция за компаниите.
Според одобрения текст трудовото законодателството в държавата домакин трябва да важи за командировани работници.
В допълнение на правните разпоредби държавите членки могат да прилагат широки представителни регионални или
секторни колективни споразумения. Досега това се прилагаше само в строителния сектор.
Разходите за път и настаняване трябва да бъдат поети от работодателя, а не да се удържат от заплатата на служителите.
Работодателите също така трябва да осигурят добри условия за настаняване в съответствие с националното
законодателство.
Максималният период за командироване е 12 месеца, като той може да бъде удължен с 6 месеца. Работникът може да
продължи да работи в държавата от ЕС, в която е командирован, но след този период работните условия ще съответстват
на трудовото законодателство в държавата домакин.
В случай на противозаконно командироване, напр. чрез „фирми – пощенски кутии“, държавите членки трябва да
съдействат за осигуряването на защита на командирования работник, най-малко според условията, предвидени в
Директивата относно командироването на работници.
Новите елементи от преработената директива ще бъдат приложени в транспортния сектор, щом специализираното
секторно законодателство, което включва пакета „Мобилност“, влезе в сила. Дотогава продължава да бъде приложима
версията на Директивата от 1996 г..
Новите правила ще влязат в сила до две години, което означава, че държавите членки на ЕС имат 2 години, за да
транспонират и приложат правилата в тяхното национално законодателство.
√ До 14 юни се приемат проекти на млади земеделски стопани по подмярка 6.1
Максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин е 25 хил. евро
Младите земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години могат да получат подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова
помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020). Приемът
на проекти е отворен, а срокът за подаване на проектни предложения е 14 юни, 17:30 часа. Максималният размер на
субсидията за един земеделски стопанин е 25 хил. евро, а бюджетът, който ще бъде разпределен, е 22 млн. евро.
Освен физически лица, по подмярката могат да подават проектни предложения и еднолични търговци и еднолични
дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. Подаването на проекти е електронно чрез
ИСУН 2020 на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Новост за този прием е, че периодът, през който може да се кандидатства по подмярката, от първата регистрация като
земеделски стопанин, както и от началото на отглеждането на животни или стопанисването на земя, се удължава от 18 на
24 месеца. Друг нов момент е, че бизнес планът задължително трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни
материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева. Към условията за кандидатстване е
публикуван списък с растителни култури и животни, чието отглеждане дава приоритет на проекта.
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Условие за допустимост е икономическият размер на стопанството в стандартен производствен обем да е между 8000 евро
и 16 000 евро включително. Изисква се младите стопани да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата
налична в земеделското стопанство земя, а ако работят в сферата на животновъдството – да са собственици и/или
наематели на животновъдните сгради и помещения.
Важен критерий за допустимост за кандидатите е да не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и/или
подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Условие е да не са получавали средства и по мерките и
подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г. Не
се допуска и участието на фермери, които имат сключен договор по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади
фермери“ и по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от предходния
програмен период.
Фермерите ще получат подпомагането на два етапа като първото плащане е в размер на левовата равностойност на 12 500
евро и се изплаща до два месеца след сключване на административния договор. Вторият транш е до 12 500 евро, той се
изплаща след като проверка на Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана.
Безплатна помощ за подготовка на бизнес плана и на необходимите документи младите стопани могат да получат от
Националната служба за съвети в земеделието. Въпроси се приемат и до 3 седмици преди крайния срок за подаване на
проекти на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg.
Novini.bg
√ ЕК предлага повече средства за България в рамките на политиката на сближаване в бюджета на ЕС след 2020 г.
Европейската комисия обяви модернизация на политиката на сближаване в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за
2021—2027 г.. Тя е основната инвестиционна политика на ЕС и един от най-конкретните изрази на солидарност в Съюза.
Това съобщиха от пресслужбата на българското представителство на ЕК.
Поставя се акцент върху ключовите инвестиционни приоритети, във връзка с които ЕС е в най-добра позиция да постигне
резултати: иновации, подкрепа за малките предприятия, цифрови технологии и модернизиране на промишлеността. Освен
това ще бъдат предоставени средства за прехода към нисковъглеродна, кръгова икономика и борбата с изменението на
климата.
В предложението се въвежда и по-индивидуализиран подход: За да се намалят неравенствата и да се помогне на
регионите с ниски доходи и слаб растеж да наваксат изоставането си, БВП на глава от населението остава водещият
критерий при разпределянето на средствата. Въвеждат се и нови критерии, за да се отчетат по-добре реалностите по места
— младежка безработица, ниско равнище на образование, изменение на климата и приемане и интегриране на мигранти.
Опростява се достъпа до финансиране за да има по-малко административни формалности и по-облекчени процедури за
контрол на предприятията и предприемачите, които се възползват от финансиране от ЕС.
Комисията предлага и засилване на връзката между политиката на сближаване и структурните реформи по европейския
семестър, за да се създаде благоприятна среда за растежа и предприятията в Европа.
В условията на безпрецедентна прозрачност на 2 май Европейската комисия представи за пръв път своето предложение
за нов дългосрочен бюджет на ЕС в текущи и постоянни цени за 2018 г.
Economic.bg
√ Още промени в Закона за енергетиката влизат в парламента
Нови изисквания има към състава на надзорния орган ЕСО и "Булгартрансгаз"
Правителството прие още промени в Закона за енергетиката, които следва да бъдат одобрени от Народното събрание. В
съобщение на Министерски съвет пише, че със законопроекта се създават условия за ефективно реализиране на проектите
от общ интерес, касаещи трансевропейската енергийна инфраструктура.
Нови изисквания има към състава на надзорния орган на независимия преносен оператор ЕСО и "Булгартрансгаз". Той
трябва да включва членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие и членове, представляващи
акционери – трети страни. Операторът на система за съхранение на природен газ ще има независими от вертикално
интегрираното предприятие права за вземане на решения по отношение на активите, необходими за поддръжката,
експлоатацията или разработването на съоръженията за съхранение. По този начин се гарантира независимостта на
оператора, която трябва да бъде осигурена, дори и когато той е част от вертикално интегрирано предприятие.
Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи няма да могат да отказват достъп до тях на вече
присъединени ползватели поради влошаване на условията за снабдяване. Тази възможност се заменя с това те да могат
временно да ограничат или преустановят достъпа на ползвателите при определени условия.
При
отказ
от
присъединяване
на
нови
потребители
мрежовите
оператори
(електропреносната,
електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителните мрежи) ще трябва задължително да мотивират
решението си писмено. В момента изрично изискване за писмено мотивиране в законодателствот няма. По този начин ще
се гарантира по-голяма правна сигурност за ползвателите на енергийни услуги.
С измененията се транспонират изцяло в българското законодателство изискванията на европейски директиви, свързани
с общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и на природен газ.
Други промени в Закона за енергетиката предвиждат да се забрани прехвърлянето на работници на оператора на
преносна мрежа, към предприятия, изпълняващи някоя от дейностите по производство или доставка.

8

С транспонирането на разпоредби от директивата за инфраструктурата за алтернативни горива се създава правна рамка
по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства. С новите текстове
се регламентират фигурите на оператор на публично достъпна зарядна точка и ползвателите на услуги за зареждане на
електрически превозни средства. Предвиден е ред за присъединяване на зарядната точка към електроразпределителната
мрежа. Разгръщането на зарядната инфраструктура ще послужи като стимул за по-широкото използване на електрически
превозни средства, което е фактор за опазване на околната среда, близки до нулевите вредни емисии и силно намаляване
на шума.
С втората група поправки в закона се облекчава режимът за изграждане на линейни енергийни обекти – електропроводи,
газопроводи, нефтопроводи и други. Те ще се изграждат вече въз основа на учредено сервитутно право. Действащите в
момента текстове на закона предвиждат учредяване на право на строеж както за изграждането на сгради и постройки,
така и за прокарването на подводни, надземни и подземни линейни обекти на техническата инфраструктура. Тази липса
на разграничение между видовете енергийни обекти утежнява осъществяването на инвестиционни намерения на
енергийните предприятия.
Със законодателните изменения се въвежда дефиниция на линейните енергийни обекти, като към тях се включват и
принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи (например, стълбовете към
електропроводите). До момента придобиването на вещни права води до забавяне в развитието на енергийната
инфраструктура. В същото време, това е причина за оскъпяване на инвестициите, заплащане на неустойки и загуби на
финансиране.
С други промени в енергийното законодателство се урежда възможността за възмездно придобиване на имоти – частна
държавна или общинска собственост, без търг или конкурс за изграждането или разширението на площадкови енергийни
обекти (трафопостове, подстанции и други). Предложените законови поправки целят намаляване на административните
процедури за изграждане на линейни енергийни обекти.
Припомняме, че през април правителството прие ключови промени в Закона за енергетиката, които да спомогнат за побързата либерализация на пазара. Тогава депутатите отхвърлиха предложението на народния представител от БСП Таско
Ерменков малките ВЕИ производители, изградили мощностите си с европейски средства, да получат по-високи изкупни
цени. Ключова поправка в Закона за енергетиката беше и промяната, според която КЕВР вече няма да включва в
регулирания пазар производители на електрическа енергия, чиято цена надхвърля с над 10% прогнозната пазарна цена за
регулаторния период.
EconomyNews
√ Българските банки се бавят с въвеждането на технологии за мобилни разплащания
Една трета от банковите мениджъри у нас смятат, че организациите им не биха устояли на конкуренцията на
гиганти като Google, Facebook или Amazon
Въпреки че българските банки поглеждат към технологиите за мобилни разплащания, все още в страната ни няма ясно
изразен лидер или доминираща платформа. И въпреки, че в България всички фактори за въвеждане на мобилните
разплащания са налице, все още няма отличаваща се платформа или услуга, което поставя местните банките в риск от
навлизане на глобалните технологични гиганти или иновативни стартъпи.
Според резултати от скорошно проучване сред българските банкови мениджъри, една трета от тях смятат, че сегашните
им организации не биха устояли на конкуренцията на гиганти като Google, Facebook или Amazon.
Тези и други критични фактори за развитието на банкирането и потребителите на финансови услуги в България бяха
обсъдени на дискусия в София. Пред представители на българските банки, финтек специалисти, представители на
технологични компании и банкери, сред които Даниел Дьодерлайн, CEO и основател на Auka, Васил Димитров, директор
електронно банкиране и дигитална трансформация в ДСК, Борис Петров, главен одитор на D Commerce Bank и Филип
Мутафис, управляващ съдружник в Paysera България, обсъдиха бъдещето на банкирането и дигиталните разплащания в
България.
Даниел Дьодерлайн, CEO и основател на Auka, европейска финтек компания, отбелязва: „Лесно е да кажем „нашата страна
е различна“, но в същността си нуждите на хората са учудващо близки – те биха искали да плащат или да им бъде заплатено
с лекота. Те биха искали да не губят време и да имат по-голям контрол над своите и на семейството си финанси. А бизнес
организациите желаят да продават повече и да плащат по-малки такси. Инфраструктурата за следващото поколение
платежни услуги се развива експоненциално наред с навлизането на интернет достъп и мобилни технологии. Похвално е,
че в България централната банка и Асоциация на банките проучват варианти за хармонизиране на предлаганите услуги
сред банковия сектор. Но все още в България няма изявен лидер и всяка банка или телеком може да са следващите
победители, ако реагират бързо с правилната технология и план за навлизане на пазара.“
Васил Димитров от Банка ДСК отбелязва: “Критичният фактор според мен е инфраструктурата. Традиционно, тя е изградена
и контролирана от картовите компании и малкият и среден бизнес все още не е склонен да поеме разходите за нея.
Потребители в България са достатъчно отворени към новите технологии и мобилните разплащания, но новите технологии
трябва да бъдат приети и от търговците. Другия съществен въпрос за решаване е все още голямата част от кешовата
икономика в България. Дори един търговец като собственик на кафене да приема дигитални плащания, той пак трябва да
се разплаща с доставчиците си в брой. Следователно, фокусът нека да бъде върху образоването на търговците.“
Борис Петров, D Commerce Bank, допълва: „Традиционно, банките навлизат във вече утвърдени пазари. Това е културен
въпрос за решаване пред банките, когато трябва да въвеждаме новите технологии за мобилни разплащания.“
Даниел Дьодерлайн заключва: „Кешовата икономика носи големи загуби за хората, бизнеса и обществото като цяло.
Парите в кеш могат да бъдат загубени, откраднати, допринасят за сива икономика и криминална дейност. Докато с
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дигиталните разплащания имате по-висока сигурност и контрол за финансите си и погледнато на макро ниво, дигиталните
финанси биха довели до пониски данъци като резултат от по-ниските нива на сива икономика. Затова и цялото общество
има изключителна полза от въвеждането на дигиталната икономика и в частност, дигитално банкиране и мобилни
разплащания“.
Половината от българските банкови специалисти в проучване смятат, че банкирането ще премине през фундаментална
промяна през следващите пет години и много от тях вярват, че технологичните гиганти все повече ще приемат роля на
банки, като 36% от банковите специалисти планират да изграждат способности в дигиталното банкиране през следващата
година. Според проучването, българските банкери дефинират технологиите за мобилни разплащания като всичко, което
обхваща използване на мобилни устройства за разплащане или използване на дигитални портфейли, независимо от
устройството.
БНТ
√ Професиите в сферата на образованието са все по-търсени
Професиите в сферата на образованието все повече се търсят на пазара на труда. Студентите, които тази година завършиха
Факултета по педагогика към Югозападния университет в Благоевград са получили предложения за работа, още преди да
се дипломират, а други вече работят по специалността.
Завършващите бакалаври разказаха, че българските работодатели имат все по-голяма нужда от специалисти логопеди,
начални преподаватели и други учители. Младите хора са амбицирани и вярват, че лесно ще започнат работа.
Ваня Иванова: В момента се отварят много свободни позиции, защото много от старшите учителки се пенсионират и в
момента развитието специално в тази педагогическата дейност като цяло има достатъчно свободни места и мисля, че
лесно ще си намеря работа.
Иван Василев завършва специалност Физическо възпитание и спорт и от няколко години е заместник председател на
сдружение, което се занимава със спортна дейност. Според него намирането и започването на желаната работа, зависи
само от самия търсещ.
Иван Василев: Мисля, че всичко е въпрос на желание и на амбиции и като цяло от самите студенти и всичко зависи изцяло
от тях и самите техни действия, ако те са амбициозни и достатъчно силно искат да се занимават с професията, която
завършват днес, според мен 100% ще се реализират.
Повечето от младите хора казаха,че ще продължат образованието си в следващата степен - магистратура. Според тях това
ще им даде допълнителна възможност за по-добра реализация.
√ Абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение при президента
Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще бъдат домакини на традиционния абитуриентски бал за
младежи в неравностойно положение. Събитието е част от инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта".
В събитието са включени малко над 120 младежи. За половината от тях специалистите от Бюрата по труда търсят
подходяща форма на заетост. 26 са избрали да продължават своето образование във висше училище. Една част от
младежите ще бъдат настанени в друг вид социална услуга заради висока степен на увреждане и трайно намалена
работоспособност.
В. Монитор
√ Троен скок от март на лихвите по фирмените депозити
Троен скок на лихвите по фирмените депозити в евро, отчита Българската народна банка (БНБ). Оказва се, че през март
лихвения процент по тези влогове е бил 0,21%, а само месец по-късно скача на 0,64 на сто.
Макар и минимално увеличение има и при депозитите за фирми, но договерени в лева – 0,09%. Така през април цената е
била 0,20%.
При обикновените влогове на домакинствата в лева обаче има спад на лихвата с 0,01% до 0,15 на сто. При сметките в евро
тенденцията е обратна, т.е. има покачване с 0,01% до 0,17 на сто.
Оказва се, че, ако през март сме си купили стока на изплащане в лева, то годишният процент на разходите (ГПР), в който
освен лихвата се включват и всички такси, комисиони и разходи за сметка на клиента, е бил 9,78%. Месец по-късно обаче
процентът скача на 10,69 на сто, което е увеличение с 0,91%.
Поскъпване има при заемите за пазаруване, но дръпнати в евро – с 0,09 на сто. През миналия месец ГПР е бил 4,79%, а
през август – 4,70 на сто.
Според данните на Централната банка банките продължават да смъкват лихвите по жилищните кредити. През април 2017
г. ГПР-то за ипотечен кредит в лева е бил 3,95%. Само година по-късно процентът вече е 3,87 на сто. Ако пък сме решили
да си купуваме ново жилище и заемът ни да е в европейска валута, то месечно понижение не се наблюдава, но на годишна
база спадът е 0,81 на сто.
Fermer.bg
√ Намалява броят на проверките в земеделските стопанства
От 22 май спътникови данни вече успешно заменят проверките по СЕПП
Спътникови данни вече успешно заменят проверките по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Това е факт,
благодарение на новите правила, които прие Европейската комисия (ЕК), като част от процеса на модернизиране и
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опростяване на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, които за първи път ще дадат възможност да се използват
редица съвременни технологии при извършване на проверки, свързани с плащания на площ.
Новост е това, че заедно със спътниковите данни, снимки с географски означения, информация от дрон и съответна
подкрепяща документация от земеделските стопани като етикети за семена, също ще бъдат за първи път приемливи като
част от т.нар."мониторингов подход“. Всичко това ще доведе до намаляване на броя на проверките в стопанствата.
Проверките на място ще бъдат необходими само когато цифровите доказателства не са достатъчни за проверка на
съответствието.
Чрез използването на спътникови данни ще се даде възможността напълно да се заменят физическите проверки във
фермите със система от автоматизирани проверки, въз основа на анализ на спътникови данни от наблюдението на земята.
Новите правила влязоха в сила от 22 май 2018 г. и позволят използването на данни от сателитите на ЕС "Коперник" и други
данни за наблюдение на земята, като доказателства при проверки за спазване на изискванията от страна на земеделските
стопани за плащания, базирани на площ (като директни плащания или плащания, по линия на развитието на селските
райони), както и на изискванията за кръстосано съответствие (изгаряне на стърнища).
КРОСС
√ Депутатите обсъждат окончателните промени в Закона за съдебната власт
Депутатите ще обсъждат окончателните промени в Закона за съдебната власт, с които Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет ще има достъп до банковата тайна на магистратите.
Със законодателните промени Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще има достъп до банковата тайна на онези
магистрати, за които се установят несъответствия в имуществените декларации. Този достъп обаче ще става само след
изричното съгласие на проверявания магистрат. Предлага се Инспекторатът към ВСС да бъде задължен да иска разкриване
на банкова тайна за лицата, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп до данните, необходими за
проверка на имуществените им декларации.
В програмата на депутатите е и първо четене на промените в Закона за МВР, внесени от "Обединени патриоти", които
предвиждат облекчено преливане на кадри между структурите на сектор „Сигурност".
√ Една трета от българите имат неизплатени кредити
Около 1/3 от българските граждани имат просрочена ипотека, наем или други финансови елементи, като например сметки
за комунални услуги или плащания под наем. Това показват данни от анализ на Евростат за просрочените плащания на
европейците.
По този показател страната ни е на предпоследна, 27-ма позиция в ЕС, като зад нас са само жителите на южната ни съседка
Гърция.
Според данни на финансови експерти средният дълг на човек у нас през 2017 г. е бил над 900 лева, като за сравнение през
2015 г. сумата е била около 450 лв., тоест в рамките на две години задълженията на българите са скочили двойно.
Общият обем на вземанията през въпросната година е бил 1,8 млрд. лева, като кредитополучателите у нас са били над 1,8
млн. души. Необслужваните потребителски заеми са били за над 800 млн. лева, към края на м.г., като към тази сума трябва
да се добавят и 1 млрд. лева необслужвани ипотеки.
√ Модернизират най-старата жп линия у нас Русе - Варна
290 милиона лева ще бъдат инвестирани за модернизацията на първата у нас железопътна линия Русе - Варна.
Инвестиционното намерение е на Националната компания „Железопътна инфраструктура". Основен ремонт на
железопътния път не е правен, откакто е пуснат в експлоатация преди 152 години. Рехабилитацията ще обхване участъка
от гара Русе Разпределителна до Каспичан.
Трасето, което е с дължина над 137 км, в община Русе минава през землищата на 5 села. С проекта за ремонт са запознати
всички жители. Кметът на с. Червена вода каза, че не са получавали възражения.
Жителите на Червена вода се надяват да бъде ремонтирана и сградата на жп гарата. Както и много други малки спирки в
страната, тя е полуразрушена и неизползваема от пътниците.
От Националната компания „Железопътна инфраструктура" казаха, че проектът предвижда да се ремонтират и малките жп
гари. Той е разделен на две части.
Очаква се ремонтните дейности да започнат през следващата година и да приключат през 2023-та.
√ В сутрешните блокове
БНТ, „Денят започва"
Отбрана. Реалностите за отбраната - между проблемите и новите решения - председателят на парламентарната
комисия Константин Попов;
Топло. За цената на топлата вода, изравнителните сметки за парното и плановите ремонти за лятото - инж. Боян
Паунов от „Топлофикация"-София;
Трансплантации. Защо хора с белодробни заболявания излязоха на протест и може ли Агенцията по
трансплантациите да помогне;
Напрежение край Рупите заради инвеститорски интерес в региона - всички гледни точки на живо;
Яни или Лоръл? „Яни" или „Лоръл" - защо хората чуват по различен начин една и съща дума;
Фолклор. Песни от сърце - Димитър Аргиров припомня музиката на баща си.
БТВ, "Тази сутрин"
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След педофилския скандал в 17-то училище, затегнат ли е пропускателният режим в столичните учебни
заведения?;
Как гласува ромската махала на изборите в Галиче. Коментар на депутата от ВМРО Красимир Богданов;
Сигурни ли са училищните автобуси и спазват ли се правилата за безопасност?;
На живо: Протест срещу застрояването на Рупите. Ще се изгради ли СПА комплекс до дома на Ванга?;
Назрява ли нов скандал между президента и правителството. Защо държавният глава твърди,че вървим към
автокрация?;
Защо земеделското министерство поиска нови правила за храните и кога ще влязат в сила? Гост: Румен
Порожанов;
Европейският съюз срещу пластмасовите изделия. Как ще се ограничи употребата им?;
Нарушена ли е забраната за строеж на плажа в Каварна?;
Ексклузивно: Новият мастършеф на България в студиото на „Тази сутрин".
Нова телевизия, „Здравей, България"
След като Марешки се обяви срещу военните сделки, задаваме въпроса "Защо лидерът на Воля поиска да се спрат
парите за оръжие и самолети?".
Безплатното саниране - различно за бедни и богати. Кой ще бъде финансиран с предимство?
Пуснаха под домашен арест мъжът, намушкал момче в тролея. Реакцията на пострадалият.
Страх в Борисовата градина. Мъж заплашва с пистолет и рисува кръстове по дърветата.
Чалгата посегна на Вапцаров. Фолкпевица изпя стихове на поета и взриви социалните мрежи.
По стъпките на Ботевата чета. Екип на NOVA се включва в прехода от Козлодуй до връх Околчица.
След 9 ч. - Нови изненади в "Черешката на тортата". Какво ни е приготвил шеф Манчев?
Deep Zone пишат химн за Световното първенство по художествена гимнастика. Как ще звучи той, гледайте "Запей,
България".
√ Предстоящи събития в страната за 30 май 2018
София.
От 16.00 часа в Гербова зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще посрещне абитуриенти от над 60
специализирани институции за деца и младежи от цялата страна. В 19.00 часа в ресторант „Лаура", Национален
дворец на културата, ще започне балната вечер за абитуриентите.
От 10.00 часа в зала „Мраморна" в Министерството на труда и социалната политика ще се проведе кръгла маса по
въпросите на методите и подходите за измерване на жизненото равнище и бедността на национално ниво.
Събитието ще бъде открито от д-р Султанка Петрова, заместник- министър на труда и социалната политика.
От 9.00 часа ще започне пленарното заседание на Народното събрание.
От 9.30 до 10.00 часа в „SOHO" (ул. „Искър" № 4) ще се проведе бизнес закуска „Как да победим хидрата на
корупцията в КАТ. Подводните камъни при регистрация на МПС".
От 10.30 часа в Национален пресклуб БТА ще се проведе Обществена дискусия на тема: „Езикът и агресията в
детските телевизионни канали".
От 11.00 часа в сградата на "Черковна" 90 Специализираната прокуратура и ГДБОП ще дадат брифинг във връзка с
организирана престъпна група за разпространение на наркотици, задържана с голямо количество дрога.
От 11.00 часа в зала №3 "Инж. Стоимен Сарафов" на втория етаж на Федерацията на научно-техническите съюзи
(ул. „Георги С. Раковски" №108) ще се проведе кръгла маса на тема „Има ли София интегрирана система за
управление на отпадъците?". Събитието е по инициатива на Дискусионен клуб „Политика 21" към БСП - София.
От 11.00 часа в ИнфоЦентър София2018 ще се състои пресконференция по повод Седмото поредно издание на
турнирите Албена Къп.
От 12.00 часа в централното фоайе на Националната галерия „Квадрат 500" (пл. „Св. Александър Невски" на ул.
„19-ти февруари" 1) ще се състои поклонението пред тленните останки на акад. Светлин Русев.
От 12.30 часа в зала 207 в сградата на БАН (ул. „15 ноември" № 1) ще се състои пресконференция във връзка със
стартирането на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии". Представянето на проекта от
ще бъде от 12.30 часа в Големия салон.
От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Пренебрегването и насилието в
детството предопределят лошото здраве в зряла възраст".
От 13.00 часа до 17.00 часа в Бизнес център „Капитал Форт" в зала „Ню Йорк" ще се проведе експертен форум
„Чист въздух за здраве в София".
От 13.00 часа в Park Center Sofia (София, бул. Арсеналски № 2), етаж 3 ще се състои пресконференция по повод
отбелязването на Световния ден за борба с множествената склероза.
От 14.30 часа в НДК започва международната конференция на тема "Общоевропейски продукт за лично
пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) - регламент, ефекти и проблеми".
От 18.30 часа е American Corner (площад Славейков 4) ще се проведе конференция за медиите и фалшивите
новини.
***
Бургас.
От 10.00 часа пред Магазия 1 ще се проведе Конкурс „Светът започва от морето, светът започва от Бургас".
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От 12.15 часа в хотел „Аква" в зала „Амфибия" ще се проведе брифинг на кръгла маса на тема „Замърсяването на
Черно море с пластмасови отпадъци - инициатива за сътрудничество за превръщане на настоящите
предизвикателства в бъдещи възможности за устойчиво развитие".
От 17.30 часа ще се проведе почистване на плажа в посока Солниците.

***
Велико Търново.
От 10.00 часа в голяма зала на Общината ще се проведе състезание за деца и ученици, организиран от Областна
дирекция на МВР – Велико Търново. Поводът е 1-ви юни - Празника на детето.
От 14.00 часа в заседателната зала на Областна дирекция на МВР - Велико Търново ще се проведе отчет за работата
на полицията през месец май и ще се акцентира на по- значимите случаи.
***
Добрич.
От 9.00 часа в заседателната зала на Община град Добрич ще се проведе кръгла маса на тема „Предучилищното
образование - традиции,настояще и бъдеще".
***
Пазарджик.
От 9.30 часа в Районен съд-Пазарджик започва делото срещу бившия председател на Общинския съвет в град
Септември Лазар Влайков, с чийто пистолет бе убит Наско Тонкев от село Виноградец.
***
Пловдив.
От 11.00 часа пред Палата 3 на Международния панаир - Пловдив президентът и Върховен главнокомандващ на
Въоръжените сили Румен Радев и министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще открият 13-ата
специализирана международна изложба за отбранителна техника „Хемус - 2018". От 10.00 часа в зала „Пресклуб"
на панаирния град заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков ще даде пресконференция, в която ще
участват и представители на Министерството на икономиката и на организационния комитет на изложението.
***
Русе.
От 10.30 часа в Зала 1 на Областна администрация - Русе ще се проведе втората пресконференция по проект „BGRO E-GoverNet - Създаване на информационна мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните власти,
НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България- Румъния".
***
Стара Загора.
От 11.00 часа в Пресклуб на БТА - Стара Загора ще се състои пресконференция на Община Мъглиж и Сдружение
"Творецъ".
От 12.00 часа в Пресклуб на БТА - Стара Загора ще се проведе пресконференция на Медицинския факултет в
Тракийския университет.
***
Тутракан.
В 8.00 часа пред паметника на Таньо войвода ще бъде открит 33-ят национален поход „По пътя на четата на Таньо
войвода".
***
Търговище.
От 11.00 часа дирекциите "Бюро по труда", "Инспекция по труда" и "Социално подпомагане" в Търговище ще
проведат поредната си съвместна пресконференция.
Profit.bg
√ Италианската политическа криза изплаши пазарите по света
Разпродажбите на борсите по света продължиха с азиатските акции днес, след като ефектът от политическата криза в
Италия се разпространи.
Еврото поевтиня до 10-месечно дъно, лихвите по италианските държавни облигации нараснаха, а инвеститорите се
обърнаха към активите убежища, като щатските държавни облигации.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI падна с 1.5%, докато японският Nikkei губеше 1.9%, понижавайки се до
шестседмично дъно. Цените на китайските акции също поеха надолу, като индексът Shanghai Composite се понижи с 1.8%.
Южнокорейският KOSPI и австралийският S&P/ASX 200 изгубиха 2.0% и 0.6%, респективно.
Резките понижения дойдоха след също толкова тежката сесия на Уолстрийт вчера, в която Dow Jones падна с 1.6%, S&P 500
изгуби 1.2%, а Nasdaq Composite затвори с 0.5% надолу. Акциите на финансовите компании понесоха сериозен удар.
Инвеститорите се опасяват, че нови избори в третата най-голяма икономика в ЕС, които има вероятност да са още през
юли, може да се превърнат на практика в референдум за членството на Италия в еврозоната и ролята на страната в ЕС.
Лихвата по краткосрочните облигации на Италия вчера скочи с 1.5 процентни пункта, до най-високото й ниво от 2013 г.
Това пък бе най-голямото увеличение от 26 години.
Щатските държавни облигации, германските облигации, йената, доларът и златото поскъпнаха. Еврото певтиня спрямо
швейцарския франк, йената и долара, доближавайки 1.15 долара и докосвайки най-ниското си ниво от юли.
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В Азия фокусът бе върху срещата между САЩ и Северна Керея, както и върху търговските взаимооотношения между САЩ
и Китай.
Петролът бе подложен на натиск от очакванията, че Саудитска Арабия и Русия ще започнат да произвеждат повече от
суровината, за да компенсират евентуален спад в изнасяните количества от Венецуела и Иран, въпреки че производството
на САЩ скача в последните години.
Фючърсите на щатския лек суров петрол губят 0.4%, до 66.46 долара за барел, като цената продължава да пада след пет
поредни дни на понижения.
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