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√ Началото на лятото даде силен тласък на приходите на българските хотелиери
Приходите от нощувки през юни се увеличават с близо 15% на годишна база
Началото на летния сезон е дало силен тласък на приходите от нощувки в българските хотели и други места за
настаняване, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).
През юни приходите от хотелски нощувки в страната достигат 188 млн. лв., или с 14,9% повече в сравнение със същия
месец на миналата година. Значително по-силно се увеличават приходите от чужди граждани - с 16,4%, докато от
български граждани повишението е два пъти по-слабо - с 8,2%.
За сравнение, през май приходите бяха в размер на 61,5 млн. лв., което е с 2,8% повече в сравнение с година по-рано, а
през април - 44,2 млн. лв. (близо 17% ръст на годишна база).
Повишение се отчита и при всички други показатели, които НСИ следи - общ брой нощувки, брой пренощували лица,
заетост на леглата и обекти за настаняване.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни е 3,889 млн., или с 8,5% повече в сравнение със
същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10,5%) се наблюдава в местата за
настаняване с 1 и 2 звезди.
В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 67% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28% - на българи. В местата за
настаняване с 3 звезди са осъществени 23,6% от нощувките на чужди граждани и 29,6% - на българи, докато в останалите
места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9,4 и 42,3%.
Броят на пренощувалите лица се увеличава с 9,8% в сравнение с юни 2016 г. и достига близо 927 хил., като е
регистрирано увеличение с 14,3% при чужденците и с 3,4% при българите. Българските граждани са близо 364 хил. и са
реализирали средно по 2,4 нощувки. Чуждите граждани са 563 хил. и са реализирали над два пъти по-дълъг престой в
хотелите - средно 5,3 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни е 45,2%, като се увеличава с 0,4 процентни пункта в
сравнение с юни 2016 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 60,7%.
През месеца в страната са функционирали 2 771 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и
други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 129 хил., а на леглата - близо 295 хиляди. На годишна
база общият брой на местата за настаняване се увеличава с 0,5%, а на леглата в тях - с 5,5%.
√ 830 безработни от Монтана, Видин и Враца ще започнат работа по пилотен проект
Право да кандидатстват по новата програма на МТСП "Работа"имат общини и частни работодатели
Новата програма на Министерството на труда и социалната политика "Работа" ще позволи на 830 безработни от
общините с най-голяма безработица в трите северозападни области Монтана, Видин и Враца да започнат работа от 1
септември до края на тази година.
Това съобщи министър Бисер Петков в Монтана на среща с областните управители на трите северозападни области и
кметовете на 14-те общини от региона, пред които разясни предимствата на новата социална програма.
В момента в тези общини има 8400 безработни, голяма част от които са трайно безработни. За наетите по програмата
държавата осигурява чрез МТСП минималната работна заплата и осигуровките върху нея. Право да кандидатстват имат
общини и частни работодатели, като предимство ще имат частните работодатели, при които е възможно наетите да
останат на работа и след приключване на програмата.
“Ако този пилотен проект на МТСП се окаже успешен, то вероятно ще бъде финансиран и през следващата 2018 година”,
обяви министър Петков, цитиран от БТА.
За частните работодатели няма ограничение в коя сфера на труда ще наемат хора. Наетите от общините ще трябва да
извършват дейности по подобряване на средата на живот, комунални дейности, почистване на речни корита,
озеленяване, засаждане на дървета, охрана на населени места, ниви и градини със селскостопанска продукция.
“Те ще могат и да помагат за битови дейности на възрастни и самотни хора”, уточни министърът.
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Черноморски фар
√ Нова данъчна тежест ще фалира много фирми от туризма
Проблем за работодателите от сектор „Туризъм“ е данъчно-осигурителната тежест – високото данъчно облагане и
големите осигурителни вноски, които плащат на работниците, което драстично се разминава с ръста на цените и в пъти
по-ниския туристически пакет в сравнение с този предлаган в Гърция, Кипър и Турция, а да не говорим за Испания и
Португалия.
Бургаска регионална туристическа камара подкрепя национално представителните работодателски организации /НПРО/,
обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели относно позицията за отказ от увеличаване на
данъчно осигурителната тежест. Представителите на сектора са напълно против увеличаване ставките на осигурителните
вноски за Фонд „Пенсии“ на ДОО и против определянето на нови размери на минималния осигурителен доход /МОД/ за
2018 г.
„Увеличаването на ставките на осигурителните вноски ще доведе до пълен фалит на много фирми от туристическия
бранш, които имат отлични позиции, езикова и професионална квалификация, които са изграждани през годините, с нюх,
вроден потенциал, и извоювани позиции на туристическия пазар и възможности за привличане на туристи от Западна
Европа и Руска Федерация“, категоричен е председателят на Бургаската регионална туристическа камара Иван Иванов.
България не бива да си позволи лукса да копира и прилага икономически и финансови модели на други страни като
например участие на държавата в акционни и валутни залагания, което от своя страна да доведе до нуждата от
увеличаване на данъчното облагане и социални осигуровки по пример на функционирането на Федералния резерв (FED)
в САЩ. БНБ не може да фиксира инфлационни дългове на отделни валути, но световната банка и Международни стокови
борси могат, е становището на представителите на БРТК.
31 август е датата за подписване на Споразумението за определяне на МОД-2018 между работната група към
Министерството на труда и социалната политика на Република България, национално представителните организации на
работниците и служителите и на работодателите от всички браншови сектори на национално ниво.
Вече 45 браншови организации са декларирали, че няма да договарят МОД и няма данни за нито една браншова
организация, която да води подобни преговори със синдикалните браншови федерации.
Повишаването на цените на всички видове продукти и консумативи представлява трудност за всяка фирма от всеки
сектор и е същевременно допълнителна трудност на работодателя да успява със заплащане на съответните държавни
такси и данъци, осигуряване на рентабилен пазар на продукта, който произвежда и съответно заплащане на по-високи
осигуровки на всички служители с всяка измината година.
Увеличаването на МОД-2018 за всички служители от всички сектори ще доведе до увеличаване на цените на
консумативите и съответно цената на произвеждания от тях продукт – това несъмнено ще се отрази на цената на
туристическия продукт.
На 23 август в залата на областна управа ще се проведе общо събрание на членовете на камарата, на което ще се обсъди
становище относно увеличаване на МОД-2018 за всеки служител и всеки сектор.
Bulevard.bg
√ ИТ, финансите и енергетиката вече дават над 1700 лв. средна заплата
Въпреки бурното развитие в туризма и селското стопанство заетите са намалели с 18 хил., отбелязва в. "Сега". Виж и
инфографиките на НСИ с ръста на трудовите възнаграждения в основните икономически дейности.
В пет икономически дейности у нас средната заплата вече надхвърля 1500 лв., показват данни на Националния
статистически институт (НСИ) за второто тримесечие. Единствено секторът на информационните технологии (ИТ) обаче се
откъсва много пред останалите с 2306 лв. средно възнаграждение.
Следващият бранш, който носи добри доходи у нас - финансови и застрахователни дейности, е с 1815 лв. средна
заплата. Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - също
постоянно присъствие в топ 3 на дейностите с високи доходи у нас, - дават 1769 лв. средно възнаграждение.
Към традиционните първенци по доходи вече се числят и добивната промишленост с 1540 лв. средна заплата (тук влизат
добив на въглища, нефт и др.) и сектор "професионални дейности и научни изследвания" с 1529 лв. В последната
категория, освен учените, които не са известни с високи доходи, влизат адвокати, архитекти, счетоводители, работещи в
рекламата и др.
Общо петте високоплатени сектора дават работа на 275 552 души, показват данни към юни т.г.
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Наетите лица у нас са 2,34 млн. Очаквано спрямо първото тримесечие има увеличение с 63 400 души поради навлизането
в активния сезон. Сравнението с второто тримесечие на миналата година обаче е любопитно - общо наетите намаляват в
края на юни т.г. спрямо миналия с близо 16 хил. души, обобщава в. "Сега".
ИТ секторът продължава възхода си, като увеличава наетите с 4100 души и вече дава работа на 84 929 души. Изненадата
е при два сектора, при които напоследък се отчита бурно развитие - селското стопанство и хотелиерство и
ресторантьорство.
В селското стопанство наетите намаляват с 9700 спрямо края на юни 2016 до 73 949 души, а в туризма - с 8300 души до
147 079 души. В началото на сезона хотелиери по морето се оплакваха, че не могат да намерят работна ръка и екстрено
бяха облекчени условията за наемане на чужденци, за да може да се мобилизират молдовци и др.
Средната брутна месечна работна заплата за април е 1060 лв., за май - 1035 лв., за юни - 1027 лв. За второто тримесечие
средното възнаграждение е 1040 лв. и нараства спрямо първото с 3,4%.
На дъното остават хотелиерство и ресторантьорство с 635 лв. заплата за второто тримесечие, строителство - със 796 лв., и
селско стопанство - с 823 лв. Здравеопазването, което миналата година премина психологическата граница от 1000 лв.,
по последна информация дава 1088 лв. средно възнаграждение. В държавното управление средно се получават 1152 лв.
В края на учебната година заетите в образованието са намалели с 4289 души спрямо април и са 163 969 души. В
държавното управление посоката е обратната - там има увеличение, макар и незначително, с 453 души до 113 131 души.
Образованието все още остава под средната заплата за страната с 980 лв. за второто тримесечие. То обаче ще се радва на
изпреварващ ръст в следващите години, тъй като според управленската програма възнагражденията в сектора ще бъдат
удвоени.
Към края на мандата средната учителска заплата трябва да стане 1860 лв., или 1600-1700 лв. чисти, посочи пред Би Ти Ви
просветният министър Красимир Вълчев. Директорската заплата според него следва да достигне 2000 лв. през 2021 г.
Въпросните крайни резултати ще бъдат постигани плавно на равни стъпки през следващите три години, за всяка от които
са предвидени по 330 млн. лв. Първата стъпка ще е от 1 септември - както вече стана ясно, заплатите на педагозите ще се
увеличат с 15%. Минималната заплата на учителите ще бъде 760 лв., а на най-ниското възнаграждение на директорите 950 лв.
До края на годината това ще коства на бюджета 80 млн.лв., а за да бъде покрито увеличението за цялата следваща
година, ще са нужни още 240 млн. лв. Общо за двойния ръст на учителските заплати ще бъдат планирани 1,4 млрд. лв.,
изчисли министърът.
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Под лупа
√ Има ли надежда за бизнеса в България?
Българските малки и средни предприятия и особено стартиращото предприемачество изпитват сериозни затруднения в
лабиринтите на допотопната държавна и общинска администрация. Заедно с това наблюденията на експерти на
Световната банка в няколко големи града сочат, че вече е налице и несъмнен напредък.
Наскоро Банката публикува обширно изследване със заглавие „Правене на бизнес в Европейския съюз 2017: България,
Унгария и Румъния“. Един от изводите е, че е подобрен бизнес-климатът в шест големи български града. Наблюдава се
сближаване на условията за развитие на местното предприемачество с постигнатото в най-развитите градски центрове в
Румъния и отчасти в Унгария. По отношение на необходимото време за стартиране на собствен бизнес Варна, Плевен,
Бургас и Пловдив заемат първите четири места сред 22 големи градове в Унгария, Румъния и България.
Според изследването, на варненските предприемачи им са необходими средно 2 седмици за излизане на пазара. А това
е два пъти по-малко в сравнение с необходимото време за първоначалната реализация на бизнес-начинанията на
колегите им в София.
В същото време издаването на комплексно разрешително за ново строителство в столицата губи на фирмите средно 97
дни. Това е все пак е някакво постижение на фона 167-те дни, които строителните предприемачи от Русе пилеят, за да си
набавят купищата документи, необходими за започването на нов градеж в дунавския град. Най-тромави са процедурите
за издаване на разрешителни за строеж в Пловдив.
България стои между Румъния и Унгария по бързина на присъединяването към електроразпределителната мрежа, сочи
изследването на Световната банка. Лидер в страната в това отношение е Бургас, а Русе е шампион в улесненията при
регистрирането на собственост и в контрола върху изпълнението на сключени договори. Въпреки, че е най-бедната
членка на Европейския съюз, България съвсем не е най-евтината дестинация за регистрация на собственост в общността.
Разходите по прехвърлянето и регистрирането на унаследени или новопостроени имоти и сгради съставляват 5 % от
данъчната им оценка, докато в Румъния този дял е два пъти по-нисък. София може да се поучи от създадените във Варна
добри бизнес-практики, твърдят авторите на изследването. Те изчисляват, че ако България е била представена от Варна,
а не от София в най-новата класация на условията за правене на бизнес по света, страната е щяла да се изкачи с 25
позиции нагоре – от 82-ро на 57-мо място.
Къщи без комини
Една от целите на новия доклад на Световната банка за България, Румъния и Унгария е да вдъхне оптимизъм на местната
власт и бизнеса в изследваните 22 центъра на растеж в трите бивши комунистически държави. Идеята е, че общинските
парламенти и бизнес-сдруженията заедно могат да преодолеят съществуващите на национално равнище несгоди в
климата за правене на бизнес и за инвестиции.
По отношение на сложността в процедурите при издаването на строителни разрешения България е обаче на 118 място
сред 189 икономики в света. Камарата на архитектите в София е пресметнала, че българските институции изискват 178
документа за започване на ново строителство, докато за същата цел в Германия са необходими 19 документа.
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Пред вестник „24 часа“ председателят на камарата арх. Борислав Игнатов прави недвусмислена връзка между тази
невъобразима другаде бумащина и разпространението на корупционни практики в публичната администрация.
Българските граждани като цяло ежегодно губят огромен брой часове в разнасяне на книжни документи между
държавните и общинските администрации, които би трябвало отдавна да обменят помежду си по електронен път
справките и уверенията, необходими на потребителите на административни услуги.
Но как това да се случи, след като българските институции продължават да приличат на къщи без комини, които и
понастоящем обменят информация помежду си посредством превърнатите в пощальони предприемачи и редови
граждани, нуждаещи се от бележки, подписи и печати?
Стотиците напълно излишни разрешителни режими и такси висят като воденичен камък на шията на българската средна
класа. Красноречива илюстрация на тази тежест е огромната „смъртност“ сред стартиращите нови предприятия в
страната. По-малко от 5 % от тях благополучно доживяват петата година от основаването си. За сметка на това едва 5 %
от всички стопански субекти в страната печелят 95 % от обществените поръчки в иначе европейска България.
Поставя ли Световната банка каруцата пред коня?
Програмният директор в Софийския институт „Отворено обещество“ Боян Захариев вижда в изследването на Световната
банка следния недостатък:
„Авторите всячески се стараят да ни убедят, че икономическото развитие в трите бивши социалистически страни ще
получи нов импулс, ако се намалят регулациите, които лимитират активността на бизнеса в условията на пазарна
икономика и свободна конкуренция. Според мен, това е опит да бъде поставена каруцата пред коня. Защото в много
развиващи се страни няма никакви правила как да се прави бизнес, но това никъде не е довело до появата на читави
икономики. Истината е, че развитието на бизнеса предшества създаването на силни и авторитетни институции, които
могат да дирижират промените в правилата и облекчаването на административните тежести върху предприятията“,
смята Захариев.
Според него, в България опитите да се намалят регулациите неизменно водят до появата на множество схеми за измама
и заобикаляне на правилата. Реакциите на властимащите и подчинените им администрации по правило са свързани с
данъчни, митнически и прочие репресии.
„Основният проблем пред разкъсването на този порочен кръг в България е липсата на работеща и ефикасна съдебна
система. Тя трябва да прилага закона справедливо, в разумни срокове и да гарантира, че съдебното възмездие ще
застигне и недосегаемите понастоящем потенциални клиенти на правосъдието“, заключава Боян Захариев.
19 минути
√ Ниските глоби създават корупция, заключиха от БОРКОР
В редица закони размерът на глобите и имуществените санкции е неоправдано нисък и не съответства на обществената
опасност на деянията.
Изводът е на анализатори от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
(ЦППКОП), известен като БОРКОР.
Малка глоба за пиян пилот
В доклада като пример се посочва авиационно произшествие, което застрашава сериозно живота и здравето на
гражданите, но глобата не е адекватна на последиците - от 500 лв. до 2 000 лв. за „лице, което наруши реда и правилата
за сигурност на авиационен оператор по време на полет"; „минимален размер на глоба от 3 000 лв. за лице, което
управлява въздухоплавателното средство след като е употребил алкохол или друго упойващо вещество".
По данни на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" за 2015 г. и 2016 г. са съставени само 3
акта за установяване на административно нарушение и са издадени само 2 наказателни постановления. Събраните суми
за тези две години са в размер на едва 4 000 лв.
„Санкциите трябва да бъдат съобразени с тежестта на нарушението и опасността на деянието. Давам пример с
наказателното право, където има градация на престъпленията - най-висшата ценност е човешкият живот и неговото
отнемане се наказва най-сурово. Подобно приоритизиране е необходимо и при налагането на административни
наказания", обясни Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП.
Ниски глоби при риск за жп катастрофа
Неадекватни са санкциите при някои нарушения по Закона за железопътния транспорт - например глоба от 100 лв. до
400 лв. за „длъжностно лице, което експлоатира или допусне в експлоатация подвижен жп състав с неизправности по
спирачните системи, ходовите части, устройството за бдителност и регистриращия скоростомер".
Ако машинист „допусне подминаване на затворен сигнал, закриване на дистанция, срязване на стрелка, удар върху
стоящ подвижен жп състав или нагазване на "баластова призма", предвидената санкция е от 100 лв. до 500 лв.
Разпоредбите са от 2002 г.
„Железопътните катастрофи и аварии са произшествия с изключително сериозни последици, свързани с отнемане на
човешки живот, огромни материални щети и финансови загуби. Спомнете си жестокия инцидент във влака СофияКардам през 2008 г. или трагедията в Хитрино през декември миналата година", коментира Елеонора Николова.
Според нея ниските глоби водят до невъзможност да се осъществи превантивната, предупредителна и наказваща
функция на административното наказание.
Ниски глоби при допускане на опасни лица
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Влизането и излизането от територията на Република България на лица, застрашаващи националната сигурност, също е
деяние с висока степен на обществена опасност. Но и в този случай законодателят е установил необичайно нисък размер
на наказанията - глоба от 500 лв. до 1 000 лв. за „длъжностно лице, което не изпълни свое задължение по ЗДАНС".
Минимален е размерът на имуществената санкция от 3 000 лв. и за въздушен превозвач, който не предостави на
Националното звено към ДАНС данни за пътниците".
За преодоляването на тези слабости, ЦППКОП предлага да бъдат ревизирани административнонаказателните
разпоредби на законите, като предвидените наказания бъдат установени в размери, които съответстват на обществената
опасност на деянията.
На обратния полюс - непосилни санкции
Експертите на Центъра са констатирали и случаи на изключително високи размери на някои санкции. Дават примери с
глоба в размер до левовата равностойност на 5 000 000 евро, или 9 779 150 лв. по Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници; имуществени санкции в размер от 50 000 лв. до
5 000 000 лв.; при повторно нарушение от 100 000 лв. до 10 000 000 лв. съгласно Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
„Голяма част от високите санкции са резултат от транспонирането на европейски правни норми. Когато имплементираме
акт на общностното право обаче, е необходимо да то да е в съзвучие с българската реалност. Регулацията трябва да е
поносима за гражданите и съобразена с икономическите условия в страната", обясни Елеонора Николова.
Според нея непосилните глоби в подобни размери не постигат възпиращ ефект, още повече, че често те биват и
отменяни по съответния ред.
„За да бъдат преодолени множеството слабости при установяването на наказанията, ние предлагаме да се направи
разграничение в санкциите, да се прецизират видовете нарушения по съответните закони и да се предвидят критерии за
определяне размера на санкцията спрямо тежестта на нарушението", посочи Николова.
Ниската събираемост на глобите
Анализаторите на ЦППКОП са установили, че ниската събираемост на сумите по влезли в сила наказателни
постановления е в пряка връзка с липсата на законоустановени облекчения при заплащането на глобите. Това е слабост,
според експертите.
Центърът препоръчва да се допълни нормативната уредба с подходящи варианти на облекчения за наказваното лице
(например процентно намаление на размера на глобата), ако плати глобата си незабавно или своевременно.
„Имаме добър пример в Закона за движение по пътищата, съгласно който „при плащане на глобата, наложена с
електронен фиш, в 14-дневния срок по ал. 8, се дължи 70 на сто от нейния размер. В резултат от това значително се е
увеличила събираемостта на глобите, наложени от органите на пътната полиция (за 2007 г. с близо 86%). В Закона за
митниците и Закона за държавните такси също има подобни възможности", уточни Николова.
Поради това Центърът препоръчва да се въведат облекчения при заплащането на сумите по наказателни постановления
в повече нормативни актове с цел стимулиране на доброволното плащане.
В доклада на ЦППКОП са посочени редица проблеми при контролната и санкционна дейност на администрацията:
предвиждане на различни административни наказания за едни и същи административни нарушения;
множество контролни органи с различни контролни правомощия в една и съща област на обществения живот;
липса на разпоредби, санкциониращи извършените в условия на „повторност" и „системност" административни
нарушения;
липса на изрична регламентация на бюджета, в който постъпват сумите от събираните глоби и имуществени
санкции;
концентрация на властнически правомощия в един орган;
неефективен контрол; слаб административен капацитет и др.
За да стигнат до изводите си и предложените мерки за отстраняване на слабостите експертите са анализирали 152
закона, представителна извадка от общо 213 закона, които регламентират контролни правомощия на администрацията и
предвиждат санкции за извършени нарушения, както и 85 наредби, регулиращи контролни и санкционни правомощия на
11 общини.
Докладът на Центъра e изпратен до министър-председателя Бойко Борисов, до председателя на Националния съвет по
антикорупционни политики, заместник министър-председател и министър на външните работи Екатерина Захариева,
заместник министър-председателя Томислав Дончев и до министъра на правосъдието Цецка Цечева.
Moreto.net
√ Безработицата във Варна падна до 2,4%
Във Варна незаетите към 1 юли са 4145, с 322 по-малко спрямо предходния месец, пише Агенция Черно море. Равнището
на безработица в града спада до 2,4%, при 2,6% през май 2017 г., съобщиха от Регионалната служба по заетостта.
Подобна е ситуацията и в областта. Равнището на безработица през юни е 3,9% и намалява с 0,4-процентни пункта
спрямо предходния месец. Безработните в бюрата по труда са 8623 при 9468 за май 2017 г. – с 845 по-малко. В сравнение
с юни 2016 г. регистрираните безработни във Варненска област бележат значителен спад - с 2125 по-малко.
На работа в област Варна през юни са постъпили 1525 безработни. От тях 1418 са се реализирали на първичния пазар на
труда.
По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали
107 души. През месеца са устроени 278 младежи на възраст до 29 години, както и 153 продължително безработни.
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През юни в бюрата по труда от областта са заявени 1478 работни места. От тях 1050 са за първичния пазар. Най-много от
заявените през месеца места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (287). Следват образование (148),
търговия (111), операции с недвижими имоти (86), строителство (82), преработваща промишленост (69).
По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 428 работни места.
Dnes.dir.bg
√ Правят още 1119 мегавата ВЕИ за 10 г.
За периода 2017-2026 г. ще бъдат изградени общо 1 506 мегавата нови мощности, от които 1 119 мегавата възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ).
Това предвижа планът за развитие на преносната електрическа мрежа на България, предложен от "Електроенергийния
системен оператор" (ЕСО).
Вчера в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна общественото обсъждане на доклада на ЕСО.
Необходимите инвестиции за развитие на електропреносната мрежа за този период от време се оценяват на 1 272,3 млн.
лв., от които 148,1 млн.лв. са привлечени европейски средства.
В документа се казва още, че при приетото в разработката развитие на производството от ВЕИ се предвижда към 2026 г.,
то да надхвърли 18 на сто от прогнозираното брутно електропотребление в страната.
Тенденцията за внедряване на възобновяеми източници и след 2020 г. в рамките на ЕС се запазва, макар и при поумерени темпове на развитие и икономически обосновани схеми за изкупуване на електрическата енергия. По време на
общественото обсъждане никой от присъстващите не изрази възражение по доклада.
Представител от Министерството на енергетиката заяви, че от ведомството нямат забележки по плана и в 14-дневен срок
ще представят писмено си становище.
От системния оператор уточниха, че проектът за изграждане на 7-ми реактор на площадката на АЕЦ "Козлодуй", при найоптимистичната прогноза, се очаква да влезе в редовна експлоатация след 2026 г. Това се подкрепя и от прогнозата на
Европейската комисия (ЕК) до 2050 г., в която допълнителна ядрена мощност в България се предвижда едва след 2035 г.
Планът ще бъде окончателно приет на закрито заседание на КЕВР на 15 септември от 10:00 часа.
В. Стандарт
√ НАП: Електронният обмен на данни ще спре фалшивите удостоверения
Банките ще питат по електронен път Националната агенция по приходите (НАП) за дълговете на клиентите си, с което ще
бъдат облекчени всички, които искат да си изтеглят кредити. Едно от основните предимства на електронния обмен е
елиминирането на риска от циркулиране на подправени и фалшиви удостоверения, тъй като става дума за хартиени
документи, а, когато има финансов интерес, изкушението да се подправят такива е голямо. Това обясни пред БНР Росен
Бъчваров, шеф на дирекция "Комуникации" в НАП. Изказването му е по повод промените в Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК).
По думите му, до края на 2018 г. електронният обмен трябва да е напълно въведен, въпреки че данъчната
администрация е готова да започне още сега.
Като друго предимство на електронния обмен Росен Бъчваров изтъкна пестенето на време от чакане по опашки за
клиентите. „В момента няма да ви отнеме повече от час общо, да речем, ако пътувате отнякъде в София, за да се
снабдите с хартиено удостоверение, но, разбира се, ако нямате никакви неплатени задължения. Ако имате, то найвероятно ще се наложи да се връщате на следващия ден, за да може наредената от вас сума да бъде осчетоводена",
обясни Бъчваров.
Пътуването в рамките дори на един ден струва пари, време и е свързано с известни неудобства, които спокойно могат да
бъдат преодолени, допълни той и добави, че годишният разход за издаване на удостоверения е около 30 млн. лв.
В близките месец-два обменът ще е факт между НАП и банките, докато с държавните институции нещата са по-бавни,
добави още Бъчваров.
„Около 400 хил. са удостоверенията за дължими данъци, които се изискват от близо 100 закона и наредби. Още през
ноември миналата година НАП пусна в експлоатация една електронна услуга, предназначена за всички държавни
институции, които искат. Тя още сравнително плахо се използва от администрациите, като едно от вероятните обяснения
е, че вътрешната инфраструктура на електронни подписи, издадени в администрациите, не е достатъчно добре
укрепена", смята той.
Росен Бъчваров добави и че се наблюдава по-висока събираемост на глобите на шофьорите благодарение на действащия
електронен обмен на данни между НАП и КАТ.
√ Лихвите падат, борсата расте
Лихвите по депозитите и кредитите ще продължат да падат през следващите месеци. Това показва анкета на
Министерството на финансите сред финансовите посредници - банки, пенсионни фондове, инвестиционни посредници и
колективни инвестиционни схеми. Наред с това очакванията на финансовите посредници за развитието на основните
индекси на Българска фондова борса продължават да бъдат оптимистични и за третото тримесечие на 2017 г., като
балансовите им оценки леко се повишават спрямо предходното изследване. Това кореспондира и с традиционно послабите летни месеци и очаквания за по-активна търговия на борсата през есента. Като цяло финансовите посредници
дават положителна оценка за текущата икономическа ситуация.
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Политика
√ БЕХ продава енергийната борса на БФБ
Правителството даде съгласие „Български енергиен холдинг” ЕАД да извърши продажба на 100% от акциите на
„Българска независима енергийна борса” ЕАД на „Българска фондова борса - София” АД, реши кабинетът. Сделката ще се
извърши чрез пряко договаряне при начална цена на активите, определена от лицензиран оценител.
Преди време ЕК заведе дело и това принуди БЕХ да поеме обвързващи ангажименти, за да бъде прекратено
производството. Те предвиждат холдингът да отдели „Българска независима енергийна борса” ЕАД от структурата си,
като прехвърли собствеността върху притежаваните акции от капитала на това дружество на Министерството на
финансите. Европейската комисия удължи крайния срок за прехвърляне акциите на енергийната борса до края на
октомври 2017 г. След направено запитване от страна на БЕХ ЕАД, от ЕК бе изпратено становище, според което
„Българска фондова борса - София” АД би била по-подходящ вариант за купувач на „Българска независима енергийна
борса” ЕАД.
Предложената сделка не представлява приватизация по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, тъй като потенциалният купувач е дружество с над 50 на сто държавно участие.
Profit.bg
√ Зелена сесия на БФБ
Вчерашната сесия на БФБ-София затвори отново на зелено.
SOFIX добави 0.30% до ниво от 729.22 пункта. Индикаторите BGBX40 и BGREIT също записаха ръст от 0.34% и 0.73% до
съответно 138.17 и 118.52 пункта.
BGTR30 пък отчете увеличение в размер на 0.10% до 561.48 пункта.
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 5.665 млн. лева.
Близо 90% от оборота на борсата или 5 млн. лева се дължат на прехвърляния при компанията Синтетика. В рамките на 3
сделки бяха прехвърлени общо 126 270 лота от емисията на дружеството. Книжата на Синтетика поскъпват с 1.2% до
39.600 лева за лот.
Най-търгуваната позиция днес бе тази на Билборд. Инвеститорите изтъргуваха 94 105 лота при 54 транскации,
реализирайки оборот от 48 хил. лева. Дяловете на компанията поевтиняха с 3.58% до 0.511 лева за лот. Билборд отчита
ръст в печалбата от 48% на годишна база до 276 хил. лева към края на първото полугодие на тази година, сочи
индивидуалният финансов отчет на дружеството. За сравнение, през същия период на миналата година, компанията е
отчела нетна печалба в размер на 186 хил. лева.
В рамките на 32 сделки бяха прехвърлени 123 915 лота от емисията на Сирма Груп Холдинг. Оформеният оборот в
резултат на търговията достигна 144 хил. лева. Акциите на софтуерната компания поскъпват с 1.03% до 1.174 лева за
брой. Сирма Груп Холдинг отчете близо двоен размер на печалбата си към края на месец юни тази година, спрямо същия
период на 2016 година. Компанията постигна 1.007 млн. лева печалба след данъци, сочи индивидуалният отчет на
дружеството. За сравнение, за същия период на предходната година, печалбата бе 519 хил. лева.
Акциите на Химимпорт бяха предмет на 17 сделки за общо 104 473 лота, оформяйки оборот от 188 хил. лева. Дяловете на
компанията поскъпнаха с 1.17% до 1.823 лева за лот.
Сред компаниите, чиито дялове поскъпнаха попадат ЕМКА (+3.09% до 2.940 лева за брой), ФеърПлей Пропъртис АД СИЦ
(+2.605 до 0.750 лева за лот), Фонд за недвижими имоти България (+2.53% до 2.430 лева за брой), Елхим Искра 9+2.10%
до 1.460 лева за лот), ЧЕЗ Разпределение България (-2.04% до 244.886 лева за брой), Албена (+1.88% до 64.900 лева за
брой), ТБ Първа Инвестиционна Банка (+1.25% до 5.660 лева за брой) и Трейс груп холд (+1.13% до 4.650 лева за брой).
√ Щатските индекси със силно понижение, златото с ръст
Щатските индекси отчетоха вчера най-силното си дневно понижение от 17 май насам, основно заради нарастващото
напрежение между САЩ и Северна Корея. Войната за момента се води единствено на думи, но това повлия негативно на
цените на книжата, докато златото отбеляза повишение по време на вчерашния ден.
Dow Jones industrial average (DJIA) загуби 0.93%, или 204.69 пункта, за да завърши на 21 844.01 пункта. Най-големи загуби
вчера отчетоха книжата на Goldman Sachs, понижили се с 2.39%, докато Apple загуби 3.19% от пазарната си оценка, до
155.32 долара за брой.
S&P 500 приключи сесията на 2438.21 пункта, което е с 1.45 на сто по-ниско от ден по-рано, като дори завърши за първи
път от месец насам под 50-дневната си пълзяща средна стойност.
Технологичният индекс Nasdaq загуби 2.13 на сто от стойността си, до 6216.87 пункта, като най-голяма тежест за загубите
бяха книжата на Apple, Alphabet, Amazon и Netflix.
Позитивните новини от финансовите отчети, които изпратиха Dow Jones през миналата седмица на ниво от над 22 000
пункта за първи път, продължават да се отразяват на търговията.
Вчера по-добри данни обявиха от Macy's и Kohl's, както и при Nvidia, където обаче станахме свидетели на прибиране на
печалбите, след силните ръстове в дните преди обявяването им.
Индексът на волатилността VIX поскъпна вчера с 40%, до 15.98%, като отчете най-високата си стойност от май насам.
Само преди два дни ви информирахме, че милиардер смята, че може да изкара над 400% доходност от вложение в него:
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Традиционните активи убежища поскъпнаха по време на вчерашната сесия. Златото вече се търгува с ръст от 2% за
седмицата, докато швейцарският франк добави 0.9 на сто към щатския долар. Вчера фючърсите на златото отбелязаха
поскъпване с 1%, като по този начин достигнаха най-високото си ниво от два месеца насам.
Цената на петрола, от своя страна, се понижи до двуседмичен минимум, като по този начин стойностите от над 50 долара
за барел не се задържаха дълго. Американският лек суров петрол загуби 97 цента, до 48.59 долара за барел, докато
фючърсите на сорта Брент с доставка през октомври се понижиха с 80 цента, до 51.90 долара за барел.
На валутните пазари щатският долар прекъсна 4-дневното си добро представяне, като поевтиня до 1.1761 за едно евро,
след като по-рано през деня почти достигна психологическото ниво от 1.17.
Японската йена поскъпна спрямо всичките основни 10 валутни двойки, като добави 0.8% спрямо щатския долар, до
109.19 йени. Най-големи загуби отчете новозеландският долар, след като централната банка на страната остави
лихвените нива непроменени.
√ ОПЕК прогнозира по-силно търсене на петрол през 2018 г.
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) обяви очакванията си за по-високо търсене на суровината през
2018 г., на фона на повишената консумация в световен мащаб, пише CNBC.
В месечния си доклад от организацията посочват, че през 2018 г. светът ще има нужда от 32.42 млн. барела петрол
дневно, което е с 220 хил. барела дневно повече от предходната прогноза.
Междувременно, понижението, което част от страните членки на ОПЕК, както и Русия, предприемат в добивите си, може
да доведе до покачване на котировките през следващите месеци.
Очакванията са до март 2018 г. ОПЕК да успее да намали добива си с 1.2 млн. барела дневно, а Русия и останалите
страни, които не членуват в организацията, да добиват с 600 хил. барела дневно по-малко.
Пониженият добив през последните месеци се отрази с намаляване на резервите в развитите икономики през юни, като
по последни данни от организацията, те са с 87 млн. барела по-ниски спрямо средната им стойност за последните 5
години.
Според ОПЕК, глобалното търсене на петрол до края на 2017 г. и през 2018 г. ще нарасне с 1.28 млн. барела дневно, като
основна причина за това е по-високият икономически ръст в голяма част от страните по света.
Добивът на 14-те страни членки през юли се повишава с 173 000 барела, до 32.87 млн. барела.
Припомняме, че през ноември миналата година големите износители на петрол се договориха за понижение на добива
до 32.5 млн. барела дневно, за да може това да помогне на възстановяването на цените на суровината.
Добивът на Саудитска Арабия достигна до 10.01 млн. барела през миналия месец на фона, на 10.07 млн. барела за юни.
Данните сочат, че най-големият износител на петрол е успял да намали добива си дори под договорените 10.058 млн.
барела.
Саудитският енергиен министър Халид Ал Фалих, както и иракският му колега Джабар Ал Луайби, обявиха, че двете
страни ще координират петролните си политики, съобщава Saudi Press Agency
Данните показват още, че страните членки на ОПЕК са изпълнили на 86% обещанието си да намалят добива, което обаче
е под 96%, обявени за юни. Договорката за спад на производството за момента не се спазва от Ирак, Казахстан,
Малайзия и САЩ.
Econ.bg
√ Европейските капиталови пазари са под натиск от напрежението на Корейския полуостров
Германският фондов индекс DAX губи нови 0,61% от стойността си, след като в сряда се срина с 1,2 на сто
Европейските пазари на акции остават под натиск от продажби за втора поредна сесия на търговия, тъй като участниците
на световните капиталови пазари пренасочват средства от техни високо рискови активи към т.нар. “инвестиции убежище“ като американските и немските държавни облигации, златото, японската йена и швейцарския франк с оглед на
ескалиращото напрежение на Корейския полуостров.
Повод за засилващото се напрежение даде размяната на остри реплики и дори на отявлените военни заплахи между
президента на САЩ Доналд Тръмп и властите в Северна Корея. Във вторник вечерта Тръмп предупреди, че Северна
Корея ще се изправи пред “огън и ярост, каквито светът не е виждал досега“, ако Пхенян продължи със заплахите към
Съединените щати. Това беше последвано от информация, че Северна Корея обмисля ракетен удар по американска база
на Военно-въздушните сили на остров Гуам в Тихия океан.
Вчера рано сутринта Северна Корея дори посочи, че ще е готова до средата на август с плана си за ракетни удари срещу
остров Гуам в Тихия океан. Междувременно стана ясно, че Пентагонът е разработил план за нанасяне на изпреварващи
удари по около 20 военни обекта в Северна Корея.
Продължаваща и днес “война на думи“ се отразява негативно на доскоро доста високия инвеститорски риск-апетит на
световните капиталови пазари, което причинява нов спад на акциите, търгувани и на европейските борси. Общият индекс
Stoxx Europe 600 се понижава в четвъртък с 0,52%, задълбочавайки спада си с 0,7% от вчера.
Германският фондов индекс DAX губи нови 0,61% от стойността си, след като в сряда се срина с 1,2 на сто. По този начин
основният индекс на борсата във Франкфурт се търгува недалеч от неговото 4-месечно дъно, достигнато в края на юли,
отстъпвайки значително от неговия исторически връх, ударен на 20-ти юни.
Френският фондов индекс също остава под натиск от продажба, понижавайки се с 0,25% в рамките на днешната
търговия, след като вчера загуби цели 1,5% от стойността си. Спадът на акциите на немските и на френските компании по
време на търговията в четвъртък обаче изглежда по-сдържан, тъй като геополитическата криза по оста Вашингтон 9

Пхенян се отразя негативно и на стойността на еврото и по-конкретно спрямо японската йена и швейцарския франк с
оглед на техния статут на “валути-убежище“ при ескалиращи политически кризи в световен план.
В същото време британската лира парира част от спада си както спрямо долара, така и спрямо еврото, който беше в сила
през последните дни на търговия, което допринася за днешен по-солиден спад на акциите на мултинационалните
компании, търгувани на борсата в Лондон. Това води до понижение на британският индекс FTSE100 с 1,13%, закръгляйки
по този начин на близо 2% загубите си от вчера насам. Негативно влияние на борсата в Лондон оказват и вчерашни
смесени до слаби икономически данни от Великобритания.
В. Монитор
√ Обучават кметове как да вземат пари по европроекти за безжичен Интернет
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) кани кметове от цялата страна на
встъпителен информационния ден за инициативата на Съвета и на Европейския парламент - WiFi4EU (безплатен достъп
до безжичен интернет), съобщиха от министерството.
Целта на форума е представителите на местната власт да бъдат запознати с възможността да получат средства за проекти
за безплатен достъп до световната мрежа. Европейската комисия ще осигури финансиране на 100 процента от разходите
по проекта, като на бенефициентите ще се предоставят ваучери в размер на 20 000 евро.
В рамките на информационния ден ще бъде представен и проект "Изграждане на ГИС базирана електронна платформа
"Единна информационна точка". Той се осъществява от МТИТС с финансовата помощ на Оперативна програма "Добро
управление". В рамките на проекта ще бъде създаден електронен регистър за съществуващата и планираната
телекомуникационна инфраструктура и за възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални
капиталови разходи.
Информационният ден ще се състои на 22 август от 9.30 ч. в Дома на Европа в София. Повече информация за темите на
събитието и регистрацията за участие може да намерите на интернет страницата на МТИТС.
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