Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите
БГ Предприемач
√ АИКБ връчи петите годишни награди „Икономика на светло“
Победителите в категориите бяха избрани от специално жури от над 100 изявени личности чрез тайно гласуване. Отличията
бяха раздадени на тържествена церемония в София Хотел Балкан снощи, а гости на събитието бяха министърпредседателят на Република България Бойко Борисов, вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на финансите
Владислав Горанов, важни представители на правителството, Столична община, бизнеса, неправителствени организации
и социални партньори.
Повече информация на http://bica-bg.org

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ МВР стартира акция за засилени проверки на товарни автомобили и автобуси
Засилени проверки на товарните автомобили и автобусите ще се извършват в страната в седмицата 23-29 юли, съобщават
от ГД "Национална полиция". Операцията се провежда във всички държави членки на европейската организация на
службите на Пътна полиция - TISPOL.
В акцията участват също служители от криминална и икономическа полиция, както и представители на Изпълнителната
агенция "Автомобилна администрация" при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
По време на проверките по метода "широкообхватен контрол" се осъществява контрол за валидна задължителна
застраховка "Гражданска отговорност", както и за наличието на винетен стикер за ползване на републиканските пътища.
Основните причини за възникналите инциденти с участието на товарни автомобили и автобуси са неспазване от страна на
водачите на време за почивка, превишаване на скоростта, употреба на алкохол и упойващи вещества, превоз на
необезопасени товари, както и претоварването на автомобилите, сочат изводите от предишни подобни операции.
√ Пиер Московиси: Разногласията по търговските въпроси остават
Европейският комисар по икономическите и финансовите въпроси Пиер Московиси каза, че различията в позициите по
търговските въпроси остават след преговорите между финансовите министри от Г-20 в Аржентина.
Той обаче добави, че срещата не е била напрегната, предаде Ройтерс.
Московиси каза, че напрежението в сферата на търговията на глобално равнище е високо и има опасност да ескалира още.
По думите му обаче икономическото въздействие от това напрежение до момента остава ограничено.
"Срещата не бе напрегната и ние се изслушвахме взаимно. Надавам се, че това е началото на нещо", каза Московиси. "Но
все пак позициите не са сходни", добави той.
“Капитал“
√ Най-големите обществени поръчки
Разширение на сметището в Търговище
5.8 млн. лв.
Обществена поръчка за изграждане на нова клетка в Регионално депо за неопасни отпадъци за регион Търговище е
обявила местната власт. Разширението на сметището ще бъде с капацитет от 377 хил. куб. метра и по прогнози ще може
да се ползва 10 години. Част от поръчката с бюджет над 5.8 млн. лв. е и изграждането на съпътстваща инфраструктура,
включително автомивка и дезинфекционен трап за камионите. Срокът за изпълнение е 600 дни.
Документи за участие ще се приемат до 21 август.
Реконструкция на пътища в Поморие
5.5 млн. лв.

1

Пълна реконструкция на пътя от село Каменар до Поморие ще бъде извършена със средства от Програмата за развитие на
селските райони. Обявената от общинската администрация в морския град поръчка предвижда не само преасфалтиране
на дългото 7.5 км трасе, но и изграждането на нови тротоари и банкети, както и поставянето на стълбове за улично
осветление.
Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 23 август.
Ремонт на улици в община Луковит
5 млн. лв.
Община Луковит е обявила процедура за избор на фирма, която да извърши ремонт на няколко пътни участъка в района.
Шосетата са към селата Дъбен, Тодоричене, Ъглен и Торос. Освен сумата от 5 млн. лв., осигурена от Програмата за развитие
на селските райони, има заложени и още 238 хил. лв. за непредвидени разходи.
Кандидатите могат да подават документи до 17 август.
Трафопостове за ЧЕЗ
4.5 млн. лв.
Електроразпределителното дружество за Западна България - "ЧЕЗ Разпределение", е обявило, че иска да му бъдат
доставени различни видове трансформаторни постове. Процедурата обаче не е е открита, а са изпратени покани до четири
дружества. Мотивът за това е, че при проведен по-рано открит търг всички подадени оферти са надвишавали допустимата
стойност от 4 455 270 лв.
Рехабилитация на пътища в Долна Митрополия
4.3 млн. лв.
Със средства от трансграничната програма ‘INTERREG V-A Румъния - България 2014 - 2020" община Долна Митрополия ще
обнови част от пътищата в региона. Ангажимент на кандидатите ще е и самото проектиране на ремонтите, което ще им
носи 10 точки за оценката на офертата. Други 30 точки ще дойдат от предложения срок за изпълнение, а останалото ще
зависи от цената.
Оферти за участие в търга ще се приемат до 16 август.
В. Стандарт
√ Борисов обсъди продължаващото сътрудничество с ЕБВР с директора на банката
Активното сътрудничество между България и ЕБВР за подпомагане реализацията на инфраструктурните проекти на
Балканите продължава. Това беше акцент в разговора между министър-председателя Бойко Борисов и председателя на
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Сума Чакрабарти, съобщи пресслужбата на кабинета.
„България зае и ще продължи да има централна роля и след успешното Българско председателство на Съвета на ЕС за
икономическото развитие на региона", каза Сума Чакрабарти. Двамата обсъдиха някои от проектите, свързани с
изграждането на коридорите 4, 8 и 10. По думите на Чакрабарти банката ще продължи да фокусира дейността си върху
изграждането на стратегическите инфраструктурни проекти, които бяха обсъдени по време на Срещата на върха ЕСЗападни Балкани в София, както и на форумите на ЕВБР през февруари и по „Берлинския процес" през юли в Лондон.
По време на срещата председателят на ЕВБР и премиерът Борисов обсъдиха и възможността експерти на финансовата
институция да подпомагат дейността на създаващия се в България Глобален център за партньорство на държавите от
Централна и Източна Европа и Китай (Global Partnership Centre of CEECs and China). ЕБВР участват като постоянен
наблюдател в срещата на лидерите от формата „16+1" в София, на който българският премиер Борисов и председателят
на Държавния съвет на Китай Ли Къцян договориха неговото създаване.
Председателят на ЕБВР и екипът му са на работно посещение в България. Чакрабарти информира премиера Борисов за
положителните резултати от дейността на предприятията, които банката подпомага. „Малките, средните и големите
предприятия, с които се срещнахме, изтъкнаха своите планове за още инвестиции", посочи Чакрабарти по повод
инвестиционния климат в страната ни.
√ НАП предлагат нови правила за касовите апарати
Националната агенция за приходите (НАП) предлага промени в изискванията за касовите апарати. Новите правила ще
задължат всички търговци да актуализират софтуера или да сменят фискалните си устройства през следващата година,
съобщава БНТ.
Предвиждат се и нови правила за отчитане на касовите бележки. Приходната агенция запечатва средно по 2 хиляди обекта
на година, за неиздаване на касови бележки. Най-голям риск от укриване на обороти, според НАП, има в питейните
заведения.
Според данъчните има риск от укриване на обороти при разплащанията в брой в търговията с хранителни стоки, дрехи,
обувки, ресторанти и дискотеки.
Потенциалната годишна щета в размер на 330 милиона е пряко и директно свързана с кешовите разплащания и с
нарушенията при регистрирането и отчитането на продажбите с фискални устройства., обяснява Росен Бъчваров, говорител
на приходната агенция.
Затова финансовото министерство предлага промени, които се очаква да влязат в сила през април догодина. Всяка касова
бележка, издадена от всеки един касов апарат или фискална система в България трябва на 5 минути, най-късно, да бъде
изпратена в сървърите на НАП.
Клиентите ще могат да проверят дали бележката е изпратена в НАП. За целта касовият бон ще има баркод, който ще може
да се сканира с мобилно приложение. За да отговорят на новите изисквания поетапно до края на следващата година всички
търговци ще трябва да актуализират софтуера на фискалните си устройства или да си купят нови.
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Според данните на НАП фискалните устройства в страната са около 450 хиляди. Софтуерът на половината от тях трябва да
се актуализира, а останалите да се сменят. С новите правила ще се забрани издаването на служебни бонове в заведенията.
√ Ангелкова: Ще има мащабна маркетингова кампания за туризма през 2019 г.
Планираме мащабна маркетингова кампания през 2019 г. В Годишната програма за Национална туристическа реклама са
заложени редица активности, с които очакваме да привлечем още повече посетители в страната. Предвидени са
множество комуникационни кампании в онлайн каналите на водещи световни политематични медии като CNN, BBC,
Euronews, и световни туристически медии като National Geographic и Travel Channel. Това каза министърът на туризма
Николина Ангелкова при отриването на заседанието на Националния съвет по туризъм, съобщиха от пресцентъра на
Министерството. Тя посочи още, че са заложени участията в редица международни туристически борси и изложения в
страната, като всички те са съобразени с нуждите и интересите на бизнеса.
В заседанието участваха Иван Портних, кмет на Варна, Стоян Пасев, областен управител на Варна, представители на
институции, на туристически сдружения, на националните курорти, на национално представените сдружения на
потребителите и работодателски организации в страната и на Националното сдружение на общините в Република
България.
Един от акцентите в работата на министерството е внедряването и все по-честото използване на новите технологии не само
в дейността на администрацията, но и при популяризирането на България, коментира министърът. Има заложени
инициативи за промотиране на възможностите за туризъм и на вътрешния пазар.
Основна цел в работата на министерството е ежегодно да се увеличава броя на посещенията, като се постигне един
устойчив тренд на нарастване, коментира министър Ангелкова. И допълни, че националната реклама е от изключителна
важност за запазване на темповете на нарастване. А резултатите за първите 5 месеца на годината са обещаващи, че и през
2018 г. ще постигнем позитивни резултати, посочи министърът. В периода януари-май чуждестранните туристически
посещения у нас са над 2,436 млн. по данни на НСИ. Техният брой е с 11,1% повече спрямо същия период на миналата
година. А само през май 2018-а ръстът на чуждестранните посещения у нас е с 15,8% в сравнение с месец май миналата
година. Министърът коментира, че при воденето на статистиката се спазват европейските правила и тези на Световната
организация по туризъм и не бива да се спекулира с това, защото вреди на имиджа на България и на бранша.
Повече от 1,6 млрд. лв. са приходите от международен туризъм за петте месеца на 2018 г., съобщи министър Ангелков. И
се отчита нарастване от 10,7 на сто спрямо същия период година по-рано. Само през месец май надхвърлят 500 млн., като
се отбелязва нарастване от повече от 10%.
Започнаха проекта за разработването и внедряване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), посочи
министърът. Тя ще свърже в реално време регистрите на хотелите с Министерството на туризма, НАП, МВР и общините. В
системата ще бъдат включени местата за настаняване от клас А и Б, като въвеждането на данните е задължително по закон.
Хотелиерите сами ще попълват информацията и това трябва пристигане на туриста. Министър Ангелкова подчерта, че
внедряването на ЕСТИ няма да струва нищо за бизнеса, тъй като тя ще бъде интегрирана в системата, с която те работят в
момента. Тя заяви още, че със системата изцяло се гарантира защитата на личните данни на всички потребители.
Ще има ограничен достъп на база на различните правомощия, разписани по закон. ЕСТИ ще се администрира от министъра
на туризма, достъп до нея ще имат кметовете, МВР, НАП – съобразно техните компетенции. Достъп само до собствените
си профили ще имат представителите на бранша и управителите на хотелите, които въвеждат данните, така че максимално
се гарантира защитата на личните данни, заяви министърът. Финалната фаза на проекта предвижда обучение на
потребителите и администраторите на ЕСТИ. Предвидени са присъствени курсове с лектори-треньори, така и
видеоматериали и информация на хартиен носител.
Министърът беше категорична, че ще продължи и строгия контрол както на стопанисването на морските плажовете, така
и по спазването на Закона за туризма. Тя припомни, че през миналата година стартираха редица процедури по заличаване
на туроператори и туристически агенти и това ще продължи със всички дружества, които не спазват нормативната уредба.
За развитието на туризма е важна работата както на министерството и бранша, така и на съпътстващите сектори и
индустрии, за това благодаря на всички за усилията, които полагат за устойчивото му развитие, каза министър Ангелкова.
И допълни, че всеки има своята незаменима роля за успеха на българския туризъм.
EconomyNews.bg
√ 5,8% ръст на данъчните приходи
През първото полугодие на 2018 г. Агенция „Митници” е събрала приходи от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби в размер
на 4 595.9 млн. лв. при 4 345.0 млн. лв. за същия период на миналата година, сочи анализ на Агенцията. Събраната сума е
с 250.9 млн. лева (5.8%) повече от приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби през първото полугодие на 2017 година.
Ръст се отчита при всички видове данъчни приходи, като касовите приходи от акцизи нарастват с 6.1% (138.6 млн. лева),
приходите от ДДС с 4.7% (92.2 млн. лева), а митата бележат ръст от 26.9% (25.0 млн. лева).
Значителният ръст на приходите от акциз за тютюневи изделия води до структурни изменения в групите на акцизните
стоки, като техният относителен дял изпреварва този на горивата. 103.4 млн. лева от ръста в групата на тютюневите изделия
се формира от приходите от цигари, като ефектът на повишените количества, обложени с акциз (57.6 млн. лева), превишава
ефекта на повишената акцизна ставка (45.9 млн. лева). Значителен ръст (49.4%) показват приходите от акциз от тютюн за
пушене, като той е в следствие на нагреваемите тютюневи изделия, обложени с аналогична на нарязания тютюн ставка.
Данните сочат, че около 1.8% от потреблението на цигари през първото полугодие е заменено с потребление на този
алтернативен тютюнев продукт за пушене, което води до пропуснати приходи за бюджета в размер на 14.8 млн. лв.
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Приходите от акциз за горивата също отбелязват ръст от 1.7% спрямо първата половина на 2017 г., като негативно влияние
на приходите в групата оказва увеличеното възстановяване, а положително – нарастването с 5% на събрания акциз от
газьола, което изцяло се дължи на нарасналия обем обложени с акциз количества.
За първи път приходите от ДДС при внос преминават психологическата граница от 2000.0 млн. лева за първото полугодие,
а при митата за първи път се надскача границата от 100.0 млн. лева приходи през първо полугодие.
ПРИХОДИ ОТ АКЦИЗИ
През първото полугодие на 2018 г. приходите от акциз (касово изпълнение) са в размер на 2 408.4 млн. лева, което е със
138.6 млн. лева (6.1%) повече от приходите през същия период на 2017 година.

Значителният ръст на приходите от акциз върху тютюневи изделия води до структурни изменения като приходите от акциз
за тютюн и тютюневи изделия нарастват от 46.3% през 2017 г. на 48.4% за януари-юни 2018 г. Следват приходите от акциз
за горива, чийто относителен дял намалява от 46.8% през януари-юни 2017 г. до 44.8% за януари-юни 2018 година.

Приходи от акцизи за тютюн и тютюневи изделия
Приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия през първото полугодие на 2018 г. възлизат на 1 164.6 млн. лв. и отчитат
ръст от 10.8% (113.7 млн. лева) спрямо януари-юни 2017 г., като 103.4 млн. лева от този ръст се формира от приходите от
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акциз за цигари. Количествата на обложените с акциз цигари нарастват с 5.6% (от 6.142 млрд. къса за 2017 г. на 6.485 млрд.
къса за 2018 г.). Средните ставки на акциза при цигарите са съответно 167.6 лева/1000 къса за януари-юни 2017 г. и 174.7
лева/1000 къса за първите шест месеца на 2018 г. (4.2% ръст на средните ставки). Ефектът от ръста в количествата
превишава този в следствие на ставката и се изразява в ръст от 57.6 млн. лева на приходите от акциз за цигари.
Нарастването на средната ставка за облагането на цигарите с акциз води до допълнителни приходи в размер на 45.9 млн.
лева за полугодието.
През първото полугодие на 2018 г. приходите от акциз за тютюн за пушене достигнаха 30.5 млн. лева, с 10.1 млн. лева
(49.4%) над събраните за същия период на 2017 година. Количествата тютюн за пушене, обложени с акциз също се
увеличават с 49.3% спрямо януари-юни 2017 г. (от 134.4 тона през 2017 г. на 200.7 тона през 2018 г.), а акцизната ставка на
тютюна за пушене през 2018 г. се запазва - 152 лева/килограм. Значително влияние върху динамиката на приходите от
акциз за тютюн оказват освободените за потребление количества нагреваеми (бездимни) тютюневи изделия, чрез които е
задоволявано текущото потребление на тютюневи изделия през изследвания период. Данните сочат, че около 1.8% от
потреблението на цигари е заменено с потребление на този алтернативен тютюнев продукт за пушене, което води до
пропуснати приходи за бюджета в размер на 14.8 млн. лв.
При обложените с акциз количества пури и пурети, през периода януари-юни 2018 г. се отчита ръст от 17.6% (от 3.495 млн.
къса през 2017 г. на 4.110 млн. къса за 2018 г.).
Приходи от акцизи за горива
Приходите от акцизи за горива през първото полугодие на 2018 г. са в размер на 1 079.3 млн. лева, формират 44.8% от
общите приходи от акцизи и отбелязват ръст от 1.7% или 17.9 млн. лева в сравнение с първите шест месеца на 2017 г.
Влияние върху приходите през разглеждания период оказва размерът на възстановения акциз (основно гориво за
международния авиотранспорт и за земеделски производители) за горива, който нараства с 15.3% (13.0 млн. лева) спрямо
същия период на 2017 година.
Най-съществен принос за отчетения ръст на приходите от акциз за горива имат приходите от акциз за газьола (на който се
дължат 71.8% от приходите в групата). Приходите от акциз върху газьола нарастват с 5.0% или 37.1 млн. лева, спрямо
първото полугодие на 2017 година. Увеличението се дължи изцяло на увеличаване на обложените с акциз количества с
56.8 млн. литра.
Приходи от акцизи за алкохол, алкохолни напитки и бира
Нетните приходи от акциз за алкохол, алкохолни напитки и бира през първите шест месеца на 2018 г. възлизат на 143.3
млн. лева и отчитат ръст от 4.7% спрямо същия период на 2017 година. Тази група стоки формира 6.0% от общите приходи
от акциз.
Основната част от приходите са от акциз за алкохолни напитки (105.9 млн. лева), които нарастват с 6.4% спрямо същия
период на предходната година. Количествата алкохолни напитки, за които е заплатен акциз (с приложена ставка различна
от нула лева) през първите шест месеца на 2018 г. нарастват с 3.8% спрямо първото полугодие на 2017 година.
Постъпленията от акциз за бира през първото полугодие 2018 г. са 35.9 млн. лева, което е с 1.6 млн. лева повече в
сравнение с първите шест месеца на предходната година (ръст от 4.6%). Приходите от акциз за бира имат сравнително
малък дял (1.5%) в общите постъпления от акцизи.
ПРИХОДИ ОТ ДДС ПРИ ВНОС
През периода януари-юни 2018 г. постъпленията от ДДС при внос са в размер на 2 069.6 млн. лева, с 4.7% (92.2 млн. лева)
повече от събраната сума през същия период на 2017 г. За първи път приходите от ДДС при внос преминават
психологическата граница от 2 000 млн. лева за първото полугодие.
Изследвайки вноса на съпоставими стоки, за които е начислен ДДС, различен от нула лева, през двата сравнявани периода
и съобразно Класификатора на широките икономически категории, най-голямо увеличение в приходите от ДДС при внос
се отчита при групата „Промишлените доставки“ със 110.1 млн. лева или 13.8%.
Следва групата „Потребителски стоки“ с прираст от 20.0 млн. лева или 13.8%. Транспортното оборудване допринася със
17.4 млн. лева (20.3%) повече приходи от ДДС при внос. Инвестиционните стоки отбелязват повишение в приходите от ДДС
при внос с 11.6 млн. лева (4.1%), а храните и напитките с 3.8 млн. лева (3.6%). Спад се наблюдава в групата „Горива и
смазочни материали“ с 61.5 млн. лева или с 11.8%, основно поради намалените количества внесен суров петрол.
Групите с най-голям относителен дял в приходите от ДДС при внос за първото полугодие на 2018 г. са „Промишлени
доставки“ (43.7%) и „Горива и смазочни материали“ (22.3%).
Промишлени доставки - определящи групи стоки:
За първото полугодие на 2018 г. при внос на чугун, желязо и стомана в бюджета постъпиха 146.0 млн. лева, или с 36.4%
повече спрямо същия период на предходната година. При цветните метали, приходите от ДДС при внос на промишлена
мед и медни изделия отбелязаха ръст с 11.0 млн. лева (11.6%) като достигнаха 105.7 млн. лева. От внос на алуминий и
изделия от алуминий във вид на промишлени доставки в бюджета са постъпили 46.5 млн. лева или с 5.0 млн. лева (12.1%)
повече спрямо януари-юни 2017 година.
С 31.8 млн. лева (29.6%) повече спрямо първото полугодие на 2017 г. са постъпилите приходи от ДДС при внос на руди,
които възлизат на 139.6 млн. лева. При внос на мазут за периода януари-юни 2018 г. се регистрира спад в приходите от
ДДС с 13.7% или 2.3 млн. лева по-малко спрямо същия период на 2017 година.
Горива и смазочни материали - определящи групи стоки:
Постъпленията от внос на суров петрол през януари-юни 2018 г. са в размер на 379.5 млн. лева, при 427.3 млн. лева за
периода януари-юни 2017 г. (спад с 11.2% или с 47.7 млн. лева). Отчетеното намаление се дължи основно на намалелите
количества внесен суров нефт през първото тримесечие на 2018 г. и по-ниските нива на валутния курс на долара спрямо
лева, които не успяват да компенсират по-високите цени на суровия петрол. При вноса на каменни въглища се отчита ръст
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на приходите от ДДС. За месеците януари-юни 2018 г. са събрани 18.9 млн. лева, което е с 0.4 млн. лева (2.1%) повече от
сумата, събрана през същия период на предходната година.
ПРИХОДИ ОТ МИТА
Приходите от мита са традиционен собствен ресурс на ЕС и законодателството, което се прилага за тях е изцяло на ниво
ЕС. Търговската политика на ЕС води до множество сключени споразумения или предоставени на автономно основание
преференциални мита.
През първото полугодие на 2018 г. постъпленията от мита при внос са 118.2 млн. лева, с 25.0 млн. лева (26.9%) повече
спрямо същия период на 2017 година. Отново за първи път митата надминават 100 млн. лева събрани приходи за първото
полугодие.
Спрямо 2017 г. през първите шест месеца на 2018 г. се наблюдава ръст в статистическата стойност (7.1%) и ръст в
количествата (22.5%) на внесените стоки, обложени със ставка на митото, различна от нула. През изследвания период
нараства осреднената ставка на митото, приложена за облагане на внесените от трети страни стоки. Водещите стоки, при
които през периода януари – юни 2018 г. се регистрира по–значим абсолютен ръст в приходите от мита спрямо същия
период на предходната година са:
- Стоки от глава 38 по КН (Различни видове продукти на химическата промишленост) - приходи от 10.9 млн. лева за първите
шест месеца на 2018 година, което представлява ръст с 604.8% или 9.4 млн. лева;
- Стоки от глава 39 по КН (Пластмаси и пластмасови изделия) – приходи от 8.8 млн. лева за първите шест месеца на 2018
година (ръст с 48.5% или 2.9 млн. лева);
- Стоки от глава 85 по КН (Електрически машини и апарати; електроматериали и техните части) – приходи от 9.7 млн. лева
за първите шест месеца на 2018 година (ръст с 24.4% или 1.9 млн. лева);
В зависимост от произхода на внасяните стоки, най-голям е делът на приходите от мита за първите шест месеца на годината
при внос на стоки от Китай - 47.6 млн. лева (42.0% от всички събрани мита и ръст от 17.3% спрямо същия период на 2017
година). На второ място са приходите от мита за внос на стоки с произход Русия (10.6 млн. лева, 9.4% дял за периода и спад
от 25.7%). Следват приходите от мита за стоки, внесени от Аржентина (9.6 млн. лева, 8.4% относителен дял и ръст от
2316.9%), Япония (6.4 млн. лева, 5.7% дял за периода и ръст от 29.5%) и САЩ (4.8 млн. лева, 4.2% дял за периода и ръст от
17.0%).
√ България в топ 5 на износителите на хайвер
Близо двадесет години след въвеждането на регулации върху търговията с есетри от Конвенцията за международна
търговия със застрашените от изчезване видове (CITES), нелегалната продажба на техния хайвер продължава, сочи
съвместно проучване на природозащитните организации WWF и TRAFFIC.
Според доклада, озаглавен „Разбиране на глобалния пазар за хайвер“, тази незаконна дейност излага на сериозен риск и
без това застрашените видове.
Проучването е направено на база на официалните данни за износ и производство, декларирани към CITES, както и на
реални проверки на пазарите в няколко ключови страни на потребление – Китай, Франция, Германия, Япония, Русия и
САЩ.
Като основна причина документът изтъква недостатъците на системата за етикиране на хайвера, въведена от CITES.
Проучването показва, че тя отсъства в редица страни - потребителки, което улеснява нелегалната търговия с див хайвер,
както на вътрешния, така и на международния пазар. „Изследването показва, че непоследователността в дизайна,
поставянето и качеството на етикетите представлява сериозен проблем и затруднява усилията на властите,
производителите и потребителите да разпознават фалшивите етикети“, коментира един от авторите на проучването
Хироми Шираиши.
Данните на CITES показват, че за периода между 2010 и 2015 г. България влиза в топ 5 на държавите-износителки на хайвер,
добиван в изкуствени условия. Произвеждайки повече от 2800 килограма в периода, страната ни се нарежда след Китай,
Италия, Съединените щати и Азербайджан. Експертите са открили хайвер, деклариран с български произход и по време
на физическите проучвания.
Изследването показва още, че за 15 години, от 2000 до 2015 г, пазарът на хайвер се е свил повече от половина – от 229 тона
на 108 тона. Освен това, през 2015 г., 95% от декларираната световна търговия на хайвер е била от аквакултури. Този
резултат не е учудващ, защото в периода влизат няколко забрани за добив на диви есетри. В България първата петгодишна
забрана е въведена през 2012 г. и беше удължена до 2021 г. Незаконният добив на хайвер и месо от есетри обаче
продължава.
Всичките 27 есетрови вида са записани в Червената книга на Международния съюз за защита на природата. А 16 от тях са
критично застрашени. Това се дължи както на разрушената им естествена среда, така и на високите цени на хайвера, добит
от диви есетри.
И в това изследване, както и в проведеното през 2011-2012 г., експертите са засекли незаконни практики, при които хайвер,
произведен в рибна ферма, се продава като див, в заблуда на потребителите. В същото време се наблюдава и обратната
тенденция – див хайвер бива предлаган като произведен във ферма, в опит за легализиране на продавания продукт. А това
представлява непосредствена заплаха за дивите есетри в световен мащаб.
„България и Румъния имат изключителна отговорност за опазването на есетрите, защото нашият участък на Дунав е
единствената река в ЕС, където все още има размножаващи се популации на 4 есетрови вида. В същото време
бракониерството и унищожаването на тяхната естествена среда продължава“, каза Екатерина Войнова, проектен
ръководител на „Живот за дунавските есетри“ във WWF България. „Затова работим както с рибарите, така и с отговорните
институции, за да спрем незаконния улов“.
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√ 67 млн. лв. помощи за нови малки и средни предприятия
67 милиона лева са предвидени за създаване на нови предприятия в приоритетни области от националната стратегия за
насърчаване на малки и средни предприятия.
Финансирането се осигурява от оперативната програма „Иновации и конкуренто-способност“. Ще могат да кандидатстват
собственици на фирми в 15 области, сред които Благоевград, Видин, Кърджали, Плевен, Смолян и Шумен.
Кандидатите трябва да осигурят 20% от стойността на проекта.
„Това са юридически лица и еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Търговският закон или закона за
кооперациите след 31.12.2016 година“, обясни Анна Генчева - управител на Областния информационен център за Софияград, представяйки част от условията. „Кандидатите трябва да са микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона
за малките и средните предприятия и трябва да са независими, съгласно пак същия закон“, добави тя.
Могат да кандидатстват фирми от сферата на издателската дейност, производство на филми и телевизионни предавания.
Хората, които работят в сектора на рибарството и аквакултурите, не могат да кандидатстват, а също и производителите на
селскостопански продукти. Не могат да се купуват земя и да се ремонтира помещения.
Фирмите нямат право да купуват или наемат транспортни средства.
„Недопустими са проекти, за които финансирането представлява помощ за дейности, свързани с износ за трети държави
или държави членки на ЕС“, обясни Генчева.
√ МВФ: Вълната от нови мита съществено ще навреди на световния икономически растеж
Ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с ескалация в търговския спор с Китай, Международният
валутен фонд предупреди, че вълната от нови търговски мита съществено ще навреди на световния икономически растеж,
предаде Ройтерс.
"В най-лошия случай при сегашните мерки може да се стигне до спад с половин процент на световния брутен вътрешен
продукт", каза управляващият директор на Фонда Кристин Лагард на срещата на финансовите министри и управителите на
централни банки на страните от Г-20 в Буенос Айрес.
Тя отправи това предупреждение малко след като финансовият министър на САЩ Стивън Мнучин заяви в аржентинската
столица, че засега няма макроикономически въздействия върху най-голямата икономика в света.
През последните месеци САЩ и втората световна икономика Китай си размениха мита върху стоки в размер на 34
милиарда долара всеки, а вчера Тръмп заплаши с мита върху целия китайски износ за САЩ, който възлиза на 500 милиарда
долара.
Агенция "Монитор"
√ Новият шеф на НЗОК: Две лобита диктуват в здравния сектор
В отрасъла има две силни лобита – на фармакокомпаниите и болничните. Групата на фармацевтичните компании формира
цените и пробива навсякъде, а болничното лоби съществува на гърба на държавните и общинските болници.
Това обяви в първото си интервю, след като бе избран за шеф на НЗОК д-р Дечо Дечев. В отрасъла има много интереси,
но ще го развиваме в 3 посоки - ефективност, ефикасност и контрол, заяви по bTV той. Приех, защото ситуацията по-тежка
не може да стане. Трябва да се промени коренно начинът, по който български граждани отиват на лечение в чужбина.
Необходима е и адекватност на заложените дейности, а срещу тях да има съответното финансиране, допълни той. Д-р
Дечев даде пример за необходимата ефективност: ако целта на трима души е да отидат до Варна, то единият ще отиде с
кола, другият - с такси, а третият - с яхта през Солун. Сега касата плаща и на тримата, тъй като е постигнат клиничният
резултат. Но на различни цени.
√ Петър Андронов: Влизането в банковия съюз ще намали лихвите по кредитите
Банките ще намаляват, ограниченият пазар у нас ги натиска
Влизането на България в банковия съюз няма да повиши лихвите на кредитите, в дългосрочен план отдаването на заеми
ще стане по евтино. Това ще случи заради подобреното качестве на финансовото посредничество, прогнозира
председателят на Асоциацията на българските банки Петър Андронов.
„Влизането на България в банковия съюз е един дългосрочен сертификат за качество. Ако се справим успешно с това
изискване, защото в момента говорим за една предварителна фаза, в която да бъде оценена българската банкова система
и се случи успешно приемането ни, качеството на банковия сектор ще бъде подобрено, което означава и оценката за
сигурността на сектора се подобрява и респективно кредитирането на икономиката става по-евтино“, заяви шефът на
асоциацията.
Страната ни през седмицата официално поиска присъединяване към банковия съюз. Когато влезем в него, надзорът на
банковата ни система ще премине към Европейската централна банка. Докато очакваме присъединяването към чакалнята
на еврозоната и банковия съюз, банките ни ще бъдат в подготвителен период.
"Банките в България и в бъдеще ще продължат да бъдат отговорност на БНБ, не само на ЕЦБ. ЕЦБ надзирава само найголемите институции и такива с по-специфични проблеми. Иначе повечето големи български банки в момента по линия
на банките – майки са под надзора на ЕЦБ. Така че ние не се притесняваме – напротив: надзорът на ЕЦБ се смята за още
по-висок стандарт за сигурност, който ще бъде добре приет от публиката", коментира още Андронов в предаването
"Неделя 150". „Надзорът ще бъде споделена, координирана дейност между ЕЦБ и БНБ, тоест отсега занапред ще имаме
двоен надзор. В сравнение с досега това е една гаранция повече. Второ, ще имаме ЕЦБ, която е далече от българската
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действителност и ежедневието и ще прилага доста безпристрастно своите правила, без никакви зависимости, без
възможност за влияние. Това във висока степен редуцира рисковете“, допълни той.
Обичайният подход при надзора на ЕЦБ включва трите най-големи банки плюс други банки по нейна преценка и ние се
готвим за този подход, декларира Андронов. Относно присъединяването на България към банковия съюз още преди
влизането й в еврозоната, само с влизането в механизма ERM 2, той посочи:
"Банковият сектор, както впрочем и всички ние, би трябвало да предпочитаме да предпочита стандартния, традиционния
път и за влизане в банковия съюз, и в еврозоната. На никого няма да е особено приятно за първи път да се използва нов
подход или друг механизъм за приемане, какъвто очевидно ще се приложи към нас", отбеляза още петър Андронов: "Но
със сигурност ако това е единствената алтернатива за постигането на голямата, крайна цел – членство в еврозоната,
банковият сектор ще поеме частта от своята отговорност. Това е най-важният приоритет и за нас."
Различното ще бъде за първи път да се приеме страна в чакалнята и в еврозоната с предварителна банкова оценка и
приемане в банковия съюз, а такъв модел, който се прилага за първи път, носи рискове, предупреди Андронов:
"Защото ние все още не знаем при определени обстоятелства дали всички механизми ще сработят нормално, дали това
няма да донесе по-тежки условия и по-сериозни очаквания към нас в сравнение с другите страни, които вече са приети,
дали няма да бъдем поставени в условия за допълнителни за изпълнение изисквания, което очевидно ще бъде едно
утежнение за нас."
Трябва да се има предвид, че методиката, по която ще бъдат оценявани банките, е универсална, важи за всички страни от
Европейския съюз и носи презумпцията, че пазарите разполагат с много добра статистика и информация. Това невинаги е
така в България, поясни Петър Андронов:
„Уви, за съжаление, много от операциите на пазара с недвижими имоти, който е основен, съществен пазар в България - не
разполага публично с добра статистика, и често тези сделки не могат да бъдат остойностявани, осреднявани по подходящ
начин, така че да служат за оценка на активи на банките. Това е един от важните въпроси, който ще обсъждаме занапред."
Запитан ще има ли преструктуриране на банки заради влизането в банковия съюз, председателят на Асоциацията на
българските банки посочи: "Има консолидация на банковия сектор, броят на банките намаля съществено, има изгледи
това да се случва, дори без да броим влиянието на банковия съюз. Самият пазар, ефективността на банковия бизнес,
ограничеността на нашия пазар неминуемо натиска банките към окрупняване и преструктуриране. Това ще се случва,
независимо дали влизаме в банковия съюз или не, а влизането в банковия съюз може да бъде един допълнителен
катализатор."
√ Плевенската кайма на едро с 40% по-евтина от търновската
Спрямо миналото лято яйцата с 3 стотинки по-скъпи
Каймата смес на едро в Плевен е с 40% по-евтина от предлаганата на борсата във Велико Търново, сочи справка в сайта на
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
В Старата столица през последната седмица цената е варирала от 5,28 до 6,10 лв./кг, а в Плевен - от 3,00 до 3,80 лв./кг. В
София каймата през периода се продаваше на едро по 5,20 лв./кг. През миналата година в началото на последната
десетдневка на юли каймата на едро в страната се е предлагала средно по 4,83 лв./кг, а сега - по 5,20 лв. или с над 7% поскъпо.
В замяна на скъпите кюфтета, обаче търновци могат да се похвалят с по-евтини яйца, продавани на едро от 14 до 21 ст.
Подобна е конюнктурата и в Кърджали, където кокошият продукт се оферираше през миналата седмица на борсата от 15
до 20 ст. бройката. В София цените варираха от 19 до 26 ст./бр., а най-високи - между 25 и 30 стотинки парчето бяха в
Пловдив. Минималната цена под тепетата на яйцата бе с 44% по-висока, отколкото най-ниската във Велико Търново, а при
максималните стойности разликата - с 30%. През 2017 г. по същото време на юли яйцата на едро в страната са се продавали
средно по 17 ст. бройката, а сега - по 20 ст.
Големи разлики в цените по борсите се откриват и при друг масов продукт - замразените пилета. Така например търговците
на едро в Добрич предлагаха през миналата седмица бройлерите по 4,95 лв./кг, а в Ловеч - средно по 2,90 лв./кг или с
почти 41% по-евтино. В столицата замразените пилета без вътрешности през миналата седмица вървяха на борсите от 3,85
до 4,32 лв./кг. На 21 юли миналата година средната цена на бройлерите бе 3,71 лв./кг.
Сега е 4,05 лв. или с 8,4 на сто повече.
В замяна на това обаче пилешките бутчета това лято са по-евтини с почти 9%. Лани те вървяха на едро по 2,96 лв./кг, а в
края на миналата седмица - по 2,70 лв. При пилешките гърди, които се смятат за по-качественото месо от пернатото, спрямо
юли миналата година има ръст от 6,94 лв./кг на 7,46 лв. или със 7%.
Кренвиршите с пилешко месо са само с 6 ст. на кило по-евтини от миналия юли по същото време и в петък са се предлагали
по борсите средно за 3,27 лв./кг. При телешките е отчетено значително поскъпване от 4,80 на 5,25 лв./кг или с 8,5%, сочат
още данните на ДКСБТ.
Шпековият салам за година е поскъпнал на едро с над 10% от 7,30 лв./кг на 8,13 лв., а малотрайните колбаси остават в
рамките на 4,58-4,53 лв./кг.
Свинското месо, което основно е от внос запазва стабилна цена на борсите от 7,50 лв./кг.
√ Спират колите под Евро 5 в центъра на столицата
Замърсяващите автомобили ще бъдат ограничавани в централните части на София. По-екологичните коли ще бъдат
отличавани от вредните за здравето ни чрез стикера за преминат технически преглед и вграден чип. Това става ясно от
отговор на транспортният министър Ивайло Московски на депутатски въпрос относно мерките за по-екологичен транспорт
в страната.
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Промяната е предвидена в наредба на транспортното министерство за периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на превозните средства. Експертите са се впрегнали да търсят техническо осъществяване на
идеята на Столична община, свързана с определяне на екологични групи, известни масово като стандарта Евро, към които
ще бъде квалифицирано всяко едно моторно средство. „Екологичната група ще се определя в зависимост от количеството
и съдържанието на вредни емисии в отработените газове на автомобилите, установени при извършване на периодичните
прегледи и евро-категорията на превозното средство“, се казва в отговора на Московски. За тази цел в информационната
система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) това ще се случва автоматично. Екологичната
група ще се отразява в знака на техническия преглед и в специален чип, предоставящ възможност за отдалечено четене на
данните за превозното средство. Това ще даде възможност и да се въведе допълнителен критерий при определяне на
данъчните задължения върху превозните средства в зависимост от замърсяването, което причиняват.
„Нашата идея е свързана с борбата със замърсяването на въздуха в София. Затова пуснахме писмо до министър Московски,
с което помолихме да се потърси начин за ясна техническа идентификация на двигателя, по време на техническия преглед,
спрямо стандарта Евро 3,4,5 и 6. Възможно е това да се направи с чип“, обясни за „Монитор“ зам.-председателят на
транспортната комисия в Столичната община Зафир Зарков.
Писмото е от името на председателите на двете комисии в Столичния общински съвет – транспортната и екологичната и с
даден мандат от кмета Йорданка Фандъкова. Предложението на общинарите е, в дните с повишено замърсяване на
въздуха да се ограничава движението на автомобили в центъра на града. „В тези дни трябва да се допускат само
автомобили с най-високите екологични показатели на двигателя - Евро 5 и 6, а тези с Евро 2 и 3 да се глобяват, ако
преминават през централната част на града“, допълни Зарков.
От бизнеса реагираха негативно пред „Монитор“, защото смятат, че така ще бъдат ограничени доставчиците на стоки в
магазините в центъра на града. Това ще доведе до нови инвестиции на фирмите, за да обновяват автопарка си, опериращи
в по-централните части. Проблеми няма да имат някои от куриерските фирми, които закупиха през последните години
електрически превозни средства.
С промяна в наредбата от страна на бившата ДАИ предвиждат и свързване на информационната й система с
измервателните уреди с пунктове за технически преглед с цел недопускане на манипулации на направените измервания.
Cross.bg
√ Летни ремонти на пътя: Има ли начин да избегнем кошмарните задръствания
Сериозни ремонти предприе "Агенция пътна инфраструктура" в разгара на лятото. Една от най-популярните дестинации за
пътуване - морето, се оказва и едно от трасетата, по които придвижването трябва да се извършва с наистина повишено
внимание, съобщава БНТ.
Девет са локациите, на които в момента се извършва реконструкция на пътното платно. Заради ремонтните дейности, при
всяка една от тези точки, движението се извършва само в едната лента, така че да работата по реконструкция да се
извърши в най-кратки срокове.
Другата магистрала - "Хемус", която е основният път, който свързва столицата със северното ни Черноморие, също през
следващите седмици ще прилича повече на строителна площадка, отколкото на скоростен път. Там в момента се
извършват ремонти на няколко места.
Затворена за движение заради ремонт е тръбата на Тунел "Витиня" в посока София. Движението се извършва двупосочна
в другата, което налага и ограничения в скоростта. Около 36-тия километър на магистралата при виадукт "Коренишки дол",
се извършва ремонт на носещите колони. Ремонт е започнал също така и в участъка между Врачеш и Бебреш.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Денят започва "
- Отговорността на пътя. Социална инициатива: Забавни стикери апелират да сме толерантни и отговорни на пътя.
- На път през лятото. Къде са ремонтите на основните пътища и магистрали и как да избегнем задръстванията?
- Здравето и водата. Подходяща ли е за ежедневна употреба водата във Варна? Проверка на живо от морската
столица.
- Грижа за сърцето. Как да се грижим за здравето през лятото. Говори кардиологът д-р Сотир Марчев.
- Леви визии. Политически визии. Говори депутатът от БСП Станислав Владимиров.
- Държавата и чумата. Говори министър Румен Порожанов.
- Олимпиада по математика. Математици от цял свят се събират на престижно състезание в Благоевград.
- Състояние на манастирите. Как се стопанисват манастирите?
- Гост: Духовният надзорник на Софийска епархия отец Ангел Ангелов.
БТВ, "Тази сутрин"
- Екипът на „Тази сутрин" е на турне, с първа спирка - Слънчев бряг;
- За курорта Слънчев бряг и за разбития банков клон в Несебър.
- Дали в Слънчев бряг идват само хора, които да се забавляват, или идват и семейства? Проверка на екипа на „Тази
сутрин".
- Дали е качествена почивката в Слънчев бряг?
Нова телевизия, „Здравей, България"
- Може ли минималната заплата да достигне 60 процента от средната? И откъде пари за безплатни детски градини?
Реалистични ли са идеите на БСП?
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Чума за политическа употреба. И още: Стабилна ли е управляващата коалиция след напрежението между Волен
Сидеров и Валери Симеонов? В студиото коментира Цветан Цветанов.
Обирана 5 пъти, този път докато спи. Какво откраднаха от дома на телевизионната водеща Мира Добрева?
Въпреки протестите, евтаназирането на животни продължава. На живо: Ще продължи ли напрежението?
24 години без книжка е карал мъжът, помел 11 коли. Кой може да спре хулиганите на пътя?
"На твоя страна": Ще се стигне ли до прегряване на имотния пазар и кога цените на жилищата ще тръгнат надолу?
"Пълен абсурд" с Румен Бахов: Как охраняват блока, станал известен като "люлинското бижу"?

√ Предстоящи събития в страната за 23 юли
София.
- От 10.00 часа в зала „Джеймс Баучер" на Института „Иван Хаджийски" (адрес: булевард „Джеймс Баучер" 23)
„Галъп интернешънъл" и clinica.bg организират дебат на тема „Прозрачност и здравеопазване". Участие в дебата
ще вземат д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК, г-жа Жени Начева, председател на НС на НЗОК, д-р Бойко Пенков,
зам.-министър на здравеопазването, представители на съсловните организации в здравеопазването, народни
представители, експерти и лекари.
- От 11.00 часа в Националния пресклуб БТА ще се проведе пресконференция на тема „Чумата в Странджа ветеринарен и хуманитарен поглед. Процедури и изисквания, регламентирани в Европейските директиви".
Участие в нея ще вземат д-р Пламен Пасков - ветеринарен лекар, Владимир Павлов - организатор на протестите в
Шарково, и Иво Чорбов - животновъд.
- От 18.00 часа пред Паметника на Никола Вапцаров в градината на ул. „Московска" (зад Националната
художествена галерия-Двореца) ще бъде отбелязана годишнината от разстрела на Антон Иванов, Петър Богданов,
Никола Вапцаров, Георги Минчев, Атанас Романов и Антон Попов.
- От 18.30 часа на парка до Лидл в „Младост" ще се проведе трети пореден протест срещу застрояването.
***
Благоевград.
- От 10.00 часа в театралната зала „Карл Джераси" в студентски център „Америка за България", университетски
комплекс „Скаптопара" на АУБ, ще бъде открита най-голямата математическа олимпиада за студенти в света.
***
Бургас.
- От 10.00 часа в централата на ГЕРБ, намираща се на ул. „Конт Андрованти" 5 народният представител от ГЕРБ Иван
Вълков организира приемна за граждани.
***
Варна.
- От 09.00 часа в района на Висшето военноморско училище ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя по
случай 76 години от гибелта на Никола Й. Вапцаров.
***
Видин.
- От 20.00 часа на сцената на крепост „Баба Вида" ще се състои официално откриване на Фестивал на изкуствата
„Дунавски вълни". От 20.10 часа ще се проведе концерт Симфониета - Видин.
***
Добрич.
- От 18.30 часа в Огледална зала „Нели Божкова" ще се състои Концерт на CAUM - Академичен хор на университета
Миньо в Брага, Португалия.
- От 19.00 часа с дефиле от Стара къща до сцената на пл. „Свобода" и официален концерт ще бъде открит XVII
Международен фолклорен фестивал „Фолклор без граници".
***
Каварна.
- От 11.00 часа пред паметника на Андрей Василев - Амира, на площад „Защитата на Каварна" ще бъдат поднесени
венци и цветя повод 141 години от Каварненското въстание.
***
Пловдив.
- От 11.30 часа кметът на Пловдив инж. Иван Тотев ще открие обновената музейна експозиция в къща музей „Христо
Г. Данов".
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