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√ Асоциация инициира дискусия за банковата система
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Асоциация „Банка на годината“ инициира кръгла маса на тема "Стабилността на банковата система - предпоставка за
устойчив икономически растеж".
Дискусията ще се проведе часове преди връчването на най-престижните статуетки във финансовите среди в България –
Годишните банкови награди.
Кръглата маса ще се проведе на 27 юни (сряда) от 10:30 часа в хотел Шератон, зала „Рила“, като участие ще
вземат генералните мениджъри на банките, печелили призовете Банка на годината през 20-те години от създаването на
едноименната класация, представители на бизнеса, а специален гост на дискусията ще бъде г-н Иван Искров –
Управител на БНБ.
Банките, печелили призовете Банка на годината, които ще участват в дискусията са:
Сосиете Женерал Експресбанк, Обединена българска банка, Банка ДСК, Райфайзенбанк (България), Юробанк И Еф Джи
България (Пощенска банка), УниКредит Булбанк и Първа инвестиционна банка.
Представителите на бизнеса, които ще участват в дискусията ще бъдат: Васил Велев – Асоциация на индустриалният
капитал, Даниела Петкова – ПОК „Доверие“, Георги Ранделов – Майкрософт България и Даниела Будуреа - Western
Union.
Модератор на кръглата маса ще бъде Андрей Пръмов, председател на комитета по определяне на призовете за Банка на
годината.
Церемонията по връчване на наградите ще се състои на същата вечер от 19 часа, хотел Шератон, зала „Роял“ и ще
събере елита на финансовите, бизнес и политически среди
Малко предистория. Наградите “Банка на годината“ са учредени през далечната 1992 година и тази година
навършват 20 години от създаването си. Традиционно статуетките се раздават в следните категории:
- Пазарен дял
- Ефективност
- Динамика на развитие
- Чуждестранен банков клон
- Приз за Банка на клиента
- Приз на „Тайния клиент” и
- големият приз – Банка на годината.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Чакаме 1 млрд. лева от 10 концесии в транспорта
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Към настоящия момент на концесия са предоставени 10 транспортни инфраструктурни обекта. Разчетите показват, че те
ще донесат на държавата приходи от над 1 млрд. лева. Сред предоставените и вече концесионирани обекти са и двете
летища във Варна и в Бургас, които са добър пример за публично-частно партньорство. Това каза министърът на
транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски в понеделник на форум "Перспективи за
развитие и инвестиции в секторите транспорт, логистика и машиностроене в България“. По думите му, двете летища са
набрали темпове и са започнали реално да реализират инвестиционната си програма. Тя включва нови писти и два
терминала, които са в процес на изграждане.
В момента се подготвят процедури за няколко важни обекта, които се надявам да привлекат чуждестранни инвеститори.
Летище София се нуждае от стратегически инвеститор, като целта е то да стане, колкото е възможно по-силно
регионално летище. За концесия се подготвят и редица пристанищни терминали - в Бургас, Русе, Видин, Лом, Никопол и

Тутракан, подчерта министърът. Той добави, че се работи активно по предстояща концесия на пристанището във Варна.
Стартирали сме и няколко процедури за отдаване на концесия на жп гари. В момента се прави анализ за летище
Пловдив, а летищата в Русе и Горна Оряховица са в отворена процедура по концесия, посочи Московски.
Министърът съобщи още, че сме дали всички необходими документи на инвеститорите от Катар и те си правят анализи и
разчети. Доколкото ми е известно, те не се интересуват само от летището в Балчик, по-скоро ги интересува пакет от
терен, летище, възможност за яхтено пристанище. Теоретично сме в състояние да им предоставим това. В момента, в
който кажат точно какво ги интересува, ще направим всичко възможно да отговорим на техните инвестиционни
очаквания, увери министърът.
Пловдивската гара е пред финализиране на предконцесионния анализ, предстои същото за гарата във Варна. Съобразно
възможностите за финансиране по оперативна програма "Транспорт", ще преценим кои гари още да бъдат пуснати на
концесия, подчерта Московски. Той съобщи, че има бюджет от почти 30 млн. евро за модернизация на гарите в София,
Бургас и Пазарджик. Ако на база тръжни процедури остане резерв от тези пари, ще се включат и други гари като
например Стара Загора и други, които могат да бъдат финансирани с европари. Обектите, които не можем да
финансираме с тези средства, бихме могли да предложим на концесия, допълни Московски.
√ Привлекли сме 7 пъти повече инвестиции
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През първото тримесечие България е привлякла 7 пъти повече инвестиции в сравнение със същия период на миналата
година, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. За периода януари-април 2012 г.
размерът на инвестициите възлиза на 407 млн. евро в сравнение с 63 млн. за същия период през миналата година.
Общата стойност на издадените инвеститорски сертификати клас „А“ до момента е 454 млн. лв. По тези проекти ще
бъдат осигурени над 580 постоянни работни места. Заедно с Българската агенция за инвестиции работим активно с още
5-6 компании, които, надявам се, до края на годината ще убедим да инвестират в България, допълни Добрев.
Той връчи сертификат клас „А“ на компанията „Пластхим“-Т“- АД за новия проект за изграждане на нов цех за
производство на фолио в гр. Аксаково на стойност 33 млн. лв. Така ще бъде усвоен досегашният капацитет на фирмата.
Новите производствени мощности ще влязат в експлоатация в края на следващата година и ще бъдат открити нови 50
работни места. Проектът се финансира от „БНП Париба“ и от Уникредит Булбанк.
Вестник Капитал daily
√ Николай Попов: Ниската ликвидност деформира капиталовия пазар
Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор пред "Капитал Daily"
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/06/25/1853554_nikolai_popov_niskata_likvidnost_deformira/
След като вече близо месец сте на поста, какви са основните приоритети, които сте си набелязали?
Говорейки за основните приоритети, свързани с развитието на капиталовия пазар у нас, следва да се има предвид
състоянието на този сектор в световен мащаб и в частност европейските капиталови пазари. Считам, че поради
съществуващата ситуация следва да се работи по краткосрочни и средносрочни задачи, чието решаване да доведе до
постигане на следните цели - стабилна и устойчива на различни рискове инфраструктура на пазара, адекватен надзор,
който да действа гъвкаво и в интерес на инвеститорите в условията на финансова криза. Един от проблемите, които
трябва да решим, е преодоляване на ниската ликвидност на капиталовия пазар у нас и на тази база да успеем да го
стабилизираме и върнем доверието в пазара и да привлечем инвеститори. Ликвидният пазар е предпоставка за
формиране на реална пазарна цена на компаниите и е фактор за стабилността на финансовата система изобщо. Той
може по-успешно да абсорбира системни шокове, породени например от внезапните промени в поведението на
инвеститорите.
Състоянието на българския фондов пазар през последните няколко години не създава интерес в големите чуждестранни
инвеститори. Те ще трябва да придобиват книжа в малки обеми през продължителен период, защото в противен случай
големите поръчки за кратко време ще повишат цената им. Аналогично стоят нещата и при продажбата на книжа; нещо
повече, тук рискът е, че може да не се намери насрещен купувач на пакета на приемлива цена. Отделно, пред
българския пазар стои заплахата и за допълнително "извличане" на ликвидност по посока към по-развитите пазари и е
поставено под въпрос успешното му функциониране в настоящия вид.
Усилията ни като регулаторен отговор следва да бъдат насочени основно към прилагането на подходи и механизми,
които да създадат условия за повишаване на пазарната ликвидност и функционирането на пазара, а в по-общ план развитието на такава структурна рамка, която да осигури трайното развитие на пазара в дълбочина и ширина. Не на
последно място сегашната ситуация предполага и промяна в поведението на участниците на пазара.
Цел ще бъде в условията на силна волатилност на международните капиталови пазари да се предотвратяват
потенциалните опити на недобросъвестни лица да въздействат върху сигурността и стабилността на българския пазар,
което би засегнало интересите на гражданите в качеството им на инвеститори или на осигурени лица. Сигурността и
стабилността на пазара ще възстановят доверието на инвеститорите и развитието на пазара. Възстановяването на
доверието ще отнеме време, но целта на КФН е да съдействаме максимално за неговото ускоряване чрез въвеждане на
точни и ясни правила и контрол върху тяхното спазване, създаване на предвидима и стабилна среда за функциониране
на участниците на пазара и диалог с поднадзорните лица.

Надявам се да наложим активната комуникация с браншовите асоциации както по отношение на възникнали проблеми
от нормативно естество, така и по отношение на генериране на политика за развитието на капиталовия пазар и
конкретните мерки при нейното прилагане. Предвиждаме към диалога да бъдат привлечени и необхванатите от
асоциациите участници на пазара и по-точно тези, които имат желание да се включат в решаването на общите
проблеми.
Когато говорите за решаването на проблема с ликвидността, имате ли вече някакви конкретни набелязани мерки?
Например работите ли върху оптимизирането на изискванията за търговия на маржин и къси продажби и подобни?
Относно късите продажби и суаповете за кредитно неизпълнение са предвидени мерки с европейски регламент, който
ще се прилага от 1 ноември 2012 г. Той ще се прилага по отношение на част от финансови инструменти, дефинирани в
MiFID, съответно и в Закона за пазарите на финансови инструменти, които са допуснати до търговия, включително на
нерегулиран пазар. Регламентът забранява заемането на непокрити къси позиции и задължава лицата, които имат нетни
къси позиции, да уведомяват надзора и обществото. КФН ще има задължение да предоставя информация във връзка с
късите продажби на европейския орган ESMA, а при определени условия и пред обществото.
Преди да встъпите в длъжност, се работеше по най-голямото изменение на Закона за публичното предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК) от 2000 г. насам. Бихте ли споделили на какъв етап са промените в закона? Как браншът приема
новостите? Ще претърпят ли предложенията промени и какви?
Последното изменение на ЗППЦК беше през 2007 г. Сегашният проект засяга повече аспекти в регулирането на тези
специфични правоотношения. Комисията предлага няколко основни групи промени в ЗППЦК. На първо място е
въвеждането в националното законодателство на измененията в директивата за проспектите и директивата за
прозрачността, целящи подобряване на защитата на инвеститорите, повишаване на правната яснота и ефикасността на
правилата за проспектите. Едновременно с това се намаляват административните формалности за бизнеса при
набирането на капитал на европейските пазари.
Друга част от промените са насочени към преодоляване на пропуски и проблеми, констатирани в практиката по
прилагане на ЗППЦК. Без да навлизам в детайли, основните групи промени са във връзка с публичното предлагане на
облигации, режима на сключване на сделки над определени прагове и търговите предлагания.
Бяха установени множество непълноти в уредбата на публично търгуваните емисии облигации както по отношение на
информираността на инвеститорите, така и във връзка със задълженията на довереника на облигационерите. Пазарът се
нуждае от коректна и качествена информация и обезпечаване и спомага за предприемане на съответни мерки при
влошаване на финансовото състояние на емитента или възникване на друг риск във връзка с изпълнение на
задълженията му. КФН предлага изменения в закона при разкриването на информация във връзка с компанията и
облигационната емисия и задълженията на банката довереник.
На следващо място, обществено известно е, че през последните години зачестиха случаите, при които се намаляват на
активите на публични дружества, без формално да е нарушен режимът на сключване на сделки над определени
прагове. В тази връзка са направени предложения, насочени към защитата на акционерите в публично дружество при
трансфер на активи чрез участие в капитала или допълнителни парични вноски в други дружества, при сделки,
извършени от негово дъщерно дружество, осигуряване на обективна оценка на имуществото, предмет на сделките.
Освен това е прецизиран и кръгът на заинтересуваните лица, като са избегнати установени в практиката пропуски в
уредбата. Тези предложения не бяха напълно подкрепени от част от публичните дружества, които претендират
необоснована намеса в чисто бизнес процеси, но, от друга страна, асоциациите, представляващи дружествата,
действащи за сметка на инвеститорите, подкрепиха идеята за подобряване на контрола върху разпоредителните сделки,
при балансиране на различните интереси. Именно идеята за защита на инвеститорския интерес, без това да създаде
сериозни затруднения в управлението на публичните дружества и развитието на отношенията в икономически групи, в
които участват такива дружества, мотивира предложението на КФН. В допълнение, за да се облекчи оперативното
управление на публичните дружества, е направена актуализация на прага относно вземанията към заинтересувани лица
и е предложено изменение, позволяващо по-голяма свобода в определяне на параметрите на сделките, които подлежат
на предварително одобрение, но и създаващо допълнителни гаранции срещу злоупотреба в този случай.
Промените в режима на търговите предлагания са свързани основно с намаляване на праговете, при преминаването на
които възниква задължение за отправяне на търгово предложение. Практически е възможно акционер да упражнява
съществено влияние върху дружеството, притежавайки участие, което не е контролно, факт, който е отчетен и в
множество държави, въвели Директива 2004/25/ЕО. Предвиден е праг за отправяне на задължително търгово
предложение при придобиване на повече от 1/3 от гласовете в общото събрание на публично дружество, но при
условие че няма лице или лица, упражняващи контрол върху публичното дружество. Направени са и промени в начина
на определяне на цената, като целта е осигуряване на справедлива за адресатите на предложението цена.
Предложеният праг предизвика известни възражения, но при формиране на предложението на комисията е отчетен
принципът, че за голяма част от съществените решения, приемани от общо събрание, участие в размер на 1/3
представлява блокираща квота, дори да е налице кворум от всички акционери. При по-малък кворум, какъвто често се
наблюдава при публичните дружества, това участие може да даде възможност дори и за еднолично определяне на
решенията на общото събрание.
Бих искал да отбележа, че по много дискусионни въпроси предложения на бизнеса бяха отчетени и съобразени при
подготовката на проекта. Така например беше въведена възможност за увеличаване на капитала на публично дружество
в полза на членове на управителния или контролния орган или негови работници или служители. Същевременно са
поставени ограничения, гарантиращи интересите на акционерите на дружеството и относително запазване на участието

им.
Освен това с цел съкращаване на периода, в който инвеститорите, записали акции от увеличение на капитала на
публично дружество, не разполагат нито с разполагаем актив (паричните средства са блокирани до издаването на
акциите, като акциите впоследствие се допускат до търговия), е предвидена възможност за издаване на деривативни
инструменти, които да бъдат прехвърляни до издаване на новите акции, като новите акции се разпределят между
лицата – притежатели на такива инструменти.
Предвидено е и основание за отписване на дружество при отпаднал интерес то да е публично – изисква се единодушно
решение на акционерите. Към момента проектът е в процес на съгласуване, в който основна роля има Министерството
на финансите.
Как оценявате ситуацията на пазара на взаимни фондове след казуса със "Стандарт асет мениджмънт"?
Този казус е по-скоро изолиран случай и от него не следва да се правят заключения за поведението на останалите
участници в този сектор на пазара. Смятам, че предприетите надзорни действия са ясен индикатор за позицията на
регулаторния орган. Ефектът е по-скоро в посока успокояване и стабилизиране на ситуацията на пазара на колективните
инвестиционни схеми. Наблюдава се тенденция към доброволно оттегляне на част от действащите участници в сектора,
но причините за това не могат и не следва да се свързват с този казус, тъй като подобни решения не се взимат
спонтанно, а са резултат на сериозна преценка на цялостната ситуация на пазара и конкретните перспективи пред всяко
конкретно дружество.
А каква е общата ви оценка за ситуацията на инвестиционния сектор в момента?
Българският капиталов пазар продължава да бъде с ниска ликвидност. Малките обеми изтъргувани ценни книжа,
създават предпоставка за деформация на пазара, която може да има сериозно влияние върху преоценката на
портфейлите на институционалните инвеститори. Институционалните инвеститори проявяват по-ниска склонност да
поемат рискове в условията на силна волатилност, което представлява пречка за подкрепа на ценните книжа.
Индивидуалните инвеститори като цяло също се оттеглиха от пазара след неговия възход през 2006 и 2007 г. и
пренасочиха спестяванията си към банковите депозити, които осигуряват по-голяма сигурност и гарантирана доходност.
Въпреки че българският капиталов пазар се характеризира със слаба корелация с развитите пазари, върху неговото
състояние влияние оказват и редица външни фактори. Проблемите, които възникнаха със суверенния дълг на някои
държави от еврозоната, и свързаните с това затруднения на банковия сектор в тези страни, доведоха до преразглеждане
и намаляване на редица кредитни рейтинги. Доколкото икономиката на България е тясно свързана със състоянието тези
държави, тя също е засегната от неблагоприятните тенденции. Появилите се през последните месеци опасения относно
бъдещото състояние на единната европейска валута допълнително поставят под натиск перспективите на капиталовия
пазар.
Основните ни усилия в момента трябва да са насочени към стабилизиране на пазара у нас и свеждане до минимум на
възможността от внос на риск. Стремежът е чрез балансирани регулаторни механизми и надзорни практики да сведем
до минимум влиянието на системния риск върху нашия капиталов пазар. Съвместно с останалите европейски надзорни
органи разработихме механизми както за овладяване на ситуацията, така и за своевременно противодействие на
негативните събития. Всички тези усилия и действия са насочени към стабилност на пазара у нас и защита на
инвеститорите.
Какви мерки предприема КФН в опит за модернизацията на Централния депозитар?
КФН по ред причини не може да оказва директно влияние върху оперативна дейност на Централния депозитар,
включително по отношение на плановете му за модернизация. Единственото, което комисията може да направи, е да
участва активно в изработването и приемането на нормативна база, включително и на европейско ниво, която да
съдейства за изграждане на сигурен, стабилен и прозрачен пазар по отношение на депозитарните услуги. В момента
тече обсъждане в работни групи на проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването
на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз, относно централните депозитари на ценни книжа и за изменение на
Директива 98/26/ЕО.
Основната цел на регламента е постигането на по-голяма сигурност и ефективност на пазара на ценни книжа в рамките
на Европейския съюз, поради което се налага съгласувано действие на ниво ЕС. Действието на ниво съюз е обосновано и
от системния характер на централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК) и от задълбочаването на връзките между
отделните ЦДЦК, по-специално след предстоящото въвеждане на TARGET2 Securities (T2S).
С предложения регламент се търси отговор на редица проблеми, като се въвежда задължението всички прехвърлими
ценни книжа да се представят в безналична форма и да се регистрират в ЦДЦК, преди да се търгуват на регулирани
места за търгуване. Сроковете за сетълмент и режимите на дисциплина при сетълмента се уеднаквяват за целия ЕС.
Въвежда се общ набор от правила, които се ръководят от международните стандарти по отношение на рисковете,
свързани с дейността и услугите на депозитарите. Тъй като ЦДЦК ще бъдат подчинени на едни и същи разпоредби на
материалното право в ЕС, те ще се ползват от единни изисквания за лицензиране и от паспорт, валиден за ЕС, което ще
спомогне за премахването на пречките пред достъпа.
Предложеният регламент цели да се повиши сигурността на системата и да се подобри ефективността на сетълмента на
ценни книжа.
Българският Централен депозитар е предприел инициатива за включване към платформата T2S. Платформата ще бъде
изградена, притежавана и поддържана от Европейската централна банка (ЕЦБ) и 17 национални централни банки от
еврозоната. На 08 май .2012 г. първите девет ЦДЦК подписаха Рамково споразумение за включване в T2S. Целта на тази
платформа е да осигури сетълмент на почти всички облигации и акции, които се търгуват в Европа. Планирано е
въвеждането на платформата да се осъществи през 2015 г. Чрез тази система ще се намалят разходите за

трансграничния сетълмент на ценни книжа в рамките на еврозоната, както и ще се даде възможност за участие на
страни извън еврозоната. Освен това ще се създадат предпоставки за увеличаване на конкуренцията и за избор на
доставчиците на последващи търговията услуги. Комисията има готовност да се включи в създаването и работата на
междуинституционална група, която да обсъди проекта и бъдещото присъединяване на българския Централен
депозитар към платформата, включително свързаните с това ангажименти, ползи и рискове по отношение на всички
участници на капиталовия пазар.
Вестник Стандарт
√ Общините искат: Бонус за нови работници
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-06-26&article=414500
Общините искат от държавата да им позволи с решения на местните парламенти да дават облекчения на големи
инвеститори в регионите, съобщи кметът на Добрич Детелина Николова, член на УС на Националното сдружение на
общините (НСОРБ). "Едно от предлаганите от нас облекчения е, ако в общината дойде инвеститор, който ще разкрие 500
работни места, да може да ползва по-нисък данък "Печалба". Или да му бъдат намалени други данъци", обясни
Николова. Както и с решение на общинските съвети да може да се предоставя безплатно право за ползване на
територия.
Общините настояват още за въвеждане на данък "Нива", тъй като земеделските земи са единствения недвижим актив,
който не се облага като собственост. Постъпленията от новия налог можело да отиват към малки и средни общини,
които като цяло нямат други възможности за повишаване на приходите. По предварителни изчисления данък от 1
лв./декар би генерирал 19 млн. лв. (общият поземлен фонд е 35 млн. дка, от които държавни са 3 млн. дка и общински 13 млн. дка).
Кметовете предлагат да започне ефективна децентрализация и до 2% от данъците върху доходите на физическите лица в
дадена община да влизат не в централната хазна, а в местната. Държавният бюджет щял да намалее с 430 млн. лв., но
тези пари щели да са спасителни за общините.
Предлага се още въвеждане на такса за притежаване на домашни животни - не само за кучета, а за всички домашни
любимци. Мотивът е, че в редица общини проблем за хигиената и общественото здраве са други животни.
Кметовете са поискали от финансовия министър Симеон Дянков капиталовите разходи за 2013 г. да се увеличат със
100%. Така в годината на парламентарни избори градоначалниците ще могат да преасфалтират повече улици и шосета,
както и да вкарат пари в инфраструктура. Обсъдили са още с 20 млн. лв. да бъде увеличена и изравнителната субсидия
за кметствата, както и да се задейства нова методика за финансов мониторинг. Става дума за механизъм, чрез който два
пъти в годината да се следи изпълнението на бюджета и финансовият дефицит на общините, поясни шефът на НСОРБ и
кмет на Пазарджик Тодор Попов. Тези, които полагат усилия за намаляване на дефицита, ще могат да кандидатстват за
допълнителни капиталови разходи. Въпросните стимули за кметовете ще се обсъдят на 13 юли, когато УС на НСОРБ ще
се събере в Търговище.
Кметовете искат още актуализация на данъчните оценки на жилищни и нежилищни имоти. Идеята е още на работно
ниво, но се обсъди след трусовете в Перник, поясни шефът на НСОРБ. Според Попов обезщетенията на хората при
бедствия винаги са по-ниски, защото се правят на база данъчна оценка. Пазарната стойност обаче е в пъти по-висока и
разликите са огромни, коментира още той.

