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√ Тол системата може да стане държавна, заяви Борисов
Тол системата за плащане при движение по магистралите може да стане държавна. Това обяви във Варна премиерът
Бойко Борисов. Превозните средства над 3,5 тона ще плащат най-много, съобщи той.
"2 години не можем да започнем тол системата и по 1,5 млн. лв. на ден губим. Ако в понеделник не стартира след 2годишни кански усилия, които водим, имаме готовност, държавата ще я направи", заяви Борисов в морската ни столица.
"Демокрацията е прекрасно нещо, но за съзнателини хора", каза Борисов.
"Ако и този път не успеем, правим я държавна и започваме да изграждаме. Тогава превозните средства над 3,5 тона,
тези, които всъщност най-рушат пътищата, те ще плащат най-много. Няма да има никакъв проблем за обикновения
човек", коментира Борисов.
Припомняме, процедурата за въвеждането на тол система за тежкотоварните автомобили и система за електронна
винетка за леките автомобили е спирана осем пъти заради жалби. Тя бе обявена през април 2016 година.
Investor.bg
√ ИПИ: Една година либерализираме пазара на ток, две го делиберализираме
КЕВР често взема регулаторни решения, с които преобръща тенденцията при цените на свободния пазар, пише в
анализа на Калоян Стайков
Годината е 2014, а регулираната цена на електроенергията за стопански клиенти в страната се е увеличила съответно с
6,4% през деня и 10,6% през нощта. Причина за това стават протестите от зимата на 2013 г., които водят след себе си
няколко намаления на регулираните цени за домакинствата, за които отчасти „плащат” стопанските потребители на
регулирания пазар чрез по-високи цени. В годишния си доклад до Европейската комисия регулаторът обяснява, че през
2013 г. всички потребители на средно напрежение са излезли на свободен пазар, което е „част от стъпките за
либерализиране на енергийния пазар в България.
Това пише в анализа на Калоян Стайков от екипа на Института за пазарна икономика (ИПИ).
През 2015 г. се въвеждат в употреба стандартизираните товарови профили, които позволяват на стопански потребители
на ниско напрежение и домакинства, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на количеството
консумирана електроенергия, да излязат на свободния пазар.
„Съгласно изискванията на третия либерализационен енергиен пакет на Европейския съюз и българското
законодателство, през 2015 г. пазарът на електрическа енергия трябва да бъде либерализиран и постепенно интегриран
с тези в другите страни членки на ЕС”, обясняват от регулатора в годишния си доклад до ЕК.
Заедно с това обаче регулаторът изненадващо изравнява административната цена на електроенергията – т.нар. цена за
задължения към обществото, която дотогава е двойно по-ниска на свободния в сравнение с регулирания пазар.
Ефектът от тези действия е, че се създава техническа възможност за излизане на свободния пазар, но заедно с това се
намаляват икономическите стимули от подобна стъпка.
В същата посока изглежда и ценовата политика на регулатора през 2016 и 2017 г., когато регулираните цени за стопански
потребители драстично намаляват.
С последното си ценово решение регулаторът сваля базовата цена на електроенергията за стопански потребители на
ниско напрежение до около 81,55 лв./МВтч (без цената за задължения към обществото в размер на 36,97 лв./МВтч) за
2017 г. (ако няма промени в цените до края на годината), в сравнение с около 89,10 лв./МВтч през 2012 г. (Графика 1).
Както стана вече въпрос, това се дължи изцяло на ценовите решения от 2016 и 2017 г., които водят до поевтиняване на
дневната електроенергия за стопански потребители на регулирания пазар със съответно 1% и 8% на годишна база.
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Графика 1: Дневна тарифа за електроенергия за стопански потребители на регулирания пазар

Източник: Регулаторни решения, собствени изчисления
С последното регулаторно решение се преобръща и тенденцията цените на свободния пазар да са под тези на
регулирания (Графика 2).
Това създава диаметрално противоположния икономически стимул на либерализирането на пазара, а именно –
компаниите да се върнат на регулирания пазар, каквато възможност съществува. Един пример в тази посока е община
Хасково, която е заявила, че ще се върне на регулирания пазар още през този месец.
Не става съвсем ясно какво е подтикнало КЕВР рязко да намали регулираните цени, дори под нивата им от 2012 г., още
повече, че цените на свободния пазар демонстрират тенденция на увеличаване.
Годишното увеличение на цените на Българската независима енергийна борса по месеци варира от 19 до 75%, а за
седемте месеца от началото на годината средното увеличение е 36,7%.
Дори и да се абстрахираме от първите два месеца на годината[2], средномесечното увеличение за периода март-юли е
над 24%. Ако средното увеличение на борсовите цени през първите седем месеца се запази и през останалата част на
годината, средната цена на свободния пазар през второто полугодие на 2017 г. може да надмине 93 лв./МВтч, докато
регулираната цена (при липса на промени) ще бъде 79,51 лв./МВтч без данъци, такси и цена за задължения към
обществото. Нещо повече – цената на регулирания пазар за второто полугодие на 2017 г. ще бъде по-висока от тази на
свободния пазар само ако средномесечното увеличение на борсовите цени до края на годината е не повече от 13-14%
или близо три пъти по-ниско в сравнение с ръста за първите седем месеца.
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Графика 2: Базови цени на електроенергията (без данъци, такси и цена за задължения към обществото) за стопански
потребители на свободен и регулиран пазар, лв./МВтч

Източници: Данните за цените на свободния пазар за 2013-2014 г. са изчислени на база докладите на КЕВР до
Европейската комисия; данните за 2015 г. са взети от https://energienpazar.bg/, данните за 2016 г. и първата
половина на 2017 г. са взети от Българската независима енергийна борса; данните за втората половина на 2017 г.
са прогнозни при гореспоменатите допускания; данните за регулираните цени са взети от регулаторните решения
Едно от възможните обяснения за контраинтуитивния регулаторен ход е продължаващата практика на кръстосано
субсидиране, т.е. цената на електроенергията на стопанските потребители на регулирания пазар да е по-висока от тази
на домакинствата.
По този начин регулаторът има възможност хем да забави повишаването на цените на електроенергията за
домакинствата, хем да не доведе крайните снабдители до фалит, но цената за това се плаща от стопанските потребители
на ниско напрежение.
Каквато и да е причината за последното регулаторно решение, то ще доведе единствено до отлагане на неизбежното, а
именно – изготвяне и прилагане на ясни стъпки за либерализирането на пазара. Ефектът от него, освен че ще бъде
краткосрочен, ще е внасяне на допълнителна неяснота в процеса на либерализация и объркване у потребителите. Нещо
повече – както се случва и с други реформи като съдебна, пенсионна, здравна, административна и т.н., колкото повече се
отлагат необходимите мерки, толкова по-трудно става прилагането им след това.
[1] За улеснение приемаме, че дневната тарифа обхваща времето между 9 и 20 ч.
[2] Сред факторите, които оказват външно влияние върху данните от януари и февруари, са непълният месец януари 2016
г. (БНЕБ стартира работа на 20 януари 2016 г.), ограниченият износ на електроенергия през януари 2017 г. и студената
зима.
Капитал
√ Екооценката за "Струма" през Кресненското дефиле е в синхрон с правителството
Докладът по ОВОС потвърди концепцията за трасето, разделено на две - по съществуващия път Е-79 и източно от
дефилето
Преди няколко дни Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви, че най-после е изготвен дългоочакваният доклад по
оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) за спорната отсечка на магистрала "Струма" през Кресненското
дефиле. Докладът подкрепи концепцията на правителството за това лот 3.2. между Крупник и Кресна да използва
съществуващия път Е-79 в посока Гърция, а в посока София да се строи ново трасе източно от дефилето. Екологични
организации обаче се противопоставят на тази идея и твърдят, че цялото движение трябва да е извън дефилето.
Сега петте варианта на трасето трябва да бъдат обсъдени на 11 септември в общините Симитли и Кресна. Писмени
становища могат да се предоставят в сградите на общините, както и в Министерството на околната среда и водите, АПИ и
РИОСВ - Благоевград, или по време на срещите за обществено обсъждане.
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Какво пише в доклада
Докладът, изготвен от фирма "Данго проект консулт", разглежда петте варианта за построяване на участъка и оценява
какво въздействие биха имали тези проекти както върху водите, въздуха, културното наследство и здравето на хората,
така и върху растителния и животинския свят. Разглеждат се концепции с използване на сегашния път Е-79, с изнасяне на
цялото движение по нови трасета или с построяване на дълъг тунел.
С най-висока оценка на първо място е класиран т.нар. Източен вариант Г10.50, който е подкрепян от правителството. В
класирането според екологичната оценка на второ място с почти същия брой точки е Вариант Г20 – Червен, при който
отново едното платно следва в основната си част съществуващия път Е-79, а другото се развива по нов терен с тунели и
съоръжения в западния масив на дефилето. Най-характерното при този вариант е решението за разполагане на двете
платна едно над друго на голяма дължина.
Везните вече са наклонени
И преди публикуването на доклада по ОВОС обаче правителството демонстрираше своите симпатии към класирания на
първо място вариант. Миналата година, дори преди да има екологична оценка и да се знае кой вариант е найблагоприятен всъщност, АПИ обяви конкурс за разширен идеен проект за именно такъв вариант на трасето.
"От икономическа и екологична гледна точка най-оптимален е полуизточният вариант (източен - бел. авт.)", обясни за
пореден път регионалният министър Николай Нанков пред bTV в петък. По думите на инж. Светослав Глосов, член на
управителния съвет на АПИ, пред БНТ индикативната стойност на този вариант е 1 млрд. лв.
Заплахата България да изпусне сроковете за строителство на въпросния лот 3.2 от "Струма" и да загубим финансирането
от ЕС се повтаря като основен проблем. "Ако затънем в процедури по обжалване на проекта за "Струма", има риск да
загубим средствата. Останалите участъци от лот 3 на магистралата се строят в срок, дори участъкът към Сандански
изпреварва сроковете", казва Нанков. Вероятно "Струма" беше и сред причините депутати от ГЕРБ да внесат проекта за
промени в Закона за опазване на околната среда, като те изненадващо бързо влязоха в пленарната зала. С тях се цели да
се премахне касационната инстанция по дела, при които се обжалва ОВОС за обекти от национално значение,
определени с акт на МС. Именно такъв обект е и самата "Струма".
Еколозите - в несъгласие
Според някои еколози обаче използването на сега съществуващия път Е-79 не е ефективен вариант и те смятат, че
движението трябва изцяло да се изнесе в източната част. "Постоянно нарастващият трафик и увеличената скорост на
преминаване по тесния и с много резки завои път през Кресненското дефиле ще доведат до многобройни катастрофи –
вече не от челни сблъсъци при задминаване с насрещното движение, а от загуба на управление при високата скорост в
тежките условия и катастрофи с пешеходци", обясниха в свое изявление от коалиция от неправителствени организации
"Да спасим Кресненското дефиле" .
През юли неправителствени организации обявиха, че са пуснали жалба до Европейската комисия относно казуса. Те
настояват ЕК да се намеси в действията на правителството, които според жалбоподателите влизат в разрез с
екологичните оценки и европейското законодателство. Част от съществуващия път Крупник – Кресна, който
управляващите планират да бъде използван еднопосочно, попада в защитена зона, твърдят те.
Dnes.dir.bg
√ ”Борисов 3” - ръст, разходи и облекчения
Ръст на БВП, повишени приходи в хазната, увеличени социални разходи и облекчения за бизнеса, белязаха първите 100
дни на кабинета Борисов.
От икономическа гледна точка държавата върви сравнително добре. За полугодието бюджетният излишък е около 2
млрд. лв. или 1.9% от БВП. Ръстът на БВП е около 3%, за което спомагат износът и вътрешното потребление.
Инвестициите продължават да бъдат под очакваното, но министри се надпреварват да обещават, че до края на годината
това ще се промени.
Премиерът Борисов дори си позволи да каже на заседание на МС, че тези приходи били малко заради политическата
криза в началото на годината и служебното правителство. След това обаче бързо омекна, припомняйки си, че
тогавашният финансов министър Кирил Ананиев е и в неговия кабинет, като заместник-министър и прави бюджета на
държавата.
Безработицата падна под 6%, а работодателите се оплакват, че им липсват кадри. Наложи се кабинетът да взема
решение за облекчаването на наемане на работници от чужбина, предимно от нашата диаспора извън страната.
Външният дълг намаля, вследствие на плащания по него в началото на годината, което беше при служебното
правителство на Огнян Герджиков. От МФ обаче твърдо обещават, че за тази година няма да взимат нов дълг. Все пак
такъв от 200 млн. евро бе взет от ЕИБ, което предизвика възмущението на опозицията. Управляващите се оправдаха, че
договорът е сключен отдавна и парите са за съфинансиране на европейски проекти.
Минимална пенсия
Голям спор предизвика в обществото повишението на минималната пенсия. Това бе една от отстъпките на ГЕРБ пред
коалиционния партньор от ПФ. От 1 юли минималната пенсия се увеличи от 161,38 лв. на 180 лв., което представлява
увеличение от 11,5 на сто. От 1 октомври минималната пенсия ще бъде увеличена до 200 лв. (ръст от 11,1 на сто).
В резултат на промяната със същите проценти ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова
дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това са пенсиите за
инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и
наследствените пенсии.
4

Общата сума на средствата за двуетапното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е около
100 млн. лв. за 2017 година.
От опозицията остро реагираха, че със същите проценти не са увеличени и останалите пенсии. Според тях подобна стъпка
ще срине пенсионния модел, тъй като хората няма да виждат смисъл да се осигуряват.
Намаляване на административните тежести
Кабинетът обеща значително намаляване на административните тежести. До септември 12 от регистрите ще станат
електронни, а гражданите няма да се редят на опашки за хартиени документи. Ще ги последват и други регистри.
Административни тежести ще намалява и всяко министерство.
Намаляването на административните тежести бе стартирано по време на служебния кабинет на Огнян Герджиков.
В. Стандарт
√ "Булгаргаз" иска намаляване на цената на газа с 6%
"Булгаргаз" предлага на КЕВР 6% намаление на цената на природния газ за четвъртото тримесечие на годината. Това
съобщиха от пресцентъра на дружеството.
"Булгаргаз" ЕАД уведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за четвъртото тримесечие на 2017 г.,
образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 347.99
лв./хм3 (без пренос, акциз и ДДС) – намаление с 22.22 лв./хм3 (6.00 %) в сравнение с прилаганата през трето тримесечие
на 2017 г. цена. Намалението се дължи на по-ниския курс на лева спрямо щатския долар.
Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за четвъртото тримесечие на
2017 г. ще бъде внесено в КЕВР на 08.09.2017 г.
В. Сега
√ Общините вземат ваучери за 20 000 евро за безплатен интернет
Българските общини могат да получат евросубсидия, за да осигурят безжичен безплатен интернет в паркове,
библиотеки, болници, музеи, архитектурни комплекси и т.н. Финансирането е в рамките на европейската инициатива
WiFi4EU. За периода 2017-2019 година са предвидени общо 120 милиона евро.
Кметовете трябва да представят проекти за изграждане на WiFi мрежа, за да получат ваучери, равностойни на 20 000
евро, обясниха от Министерството на транспорта (МТИТС). Възможно е две или повече общини да се коалират и да
представят общ проект. Безвъзмездната помощ ще покрива разходите за оборудване и монтаж.
Министерството започва разяснителна кампания, за да запознае представителите на местните власти с условията за
кандидатстване и финансиране. Първият информационен ден за представяне на WiFi4EU е 22 август, от 9,30 в Дома на
Европа в София. Всички кметове са поканени.
В рамките на информационния ден ще бъде представен и проектът "Изграждане на ГИС базирана електронна платформа
"Единна информационна точка". Той е основата на електронното управление.
Frog News
√ Депутатите вдигнаха драстично разходите си за консултанти
Въпреки че почти нищо не свършиха през първата сесия на 44-тия парламент депутатите са отчели, че са направили
допълнителни разходи в размер на 2 180 000 лв., които са поети от бюджета на Народното събрание. Това съобщиха от
администрацията на НС . Сумата е с над милион и двеста хиляди лева, или с около 120%, по-голяма в сравнение с
изхарчените допълнителни средства през първата сесия на предишния парламент през 2014 г.. Разплатените средства
тогава са 956 202 лв. Съгласно правилника на Народното събрание бюджетът му поема допълнителните разходи на
народните избраници в размер на 2/3 от заплатата им, която в момента е три средни заплати в обществения сектор. С
парите се покриват разходи за сътрудници, консултации, експертизи, за наети помещения и др., пише "Сега".
Отново според парламентарния правилник нещатните сътрудници на депутатите не получават пари от бюджета.
Отделните парламентарни групи определят сами как да разпределят допълнителните средства, как да става отчитането,
както и контролът върху разходите. На всеки три месеца депутатите информират ръководствата си какви пари са
похарчили, като допълнителните средства "могат да бъдат обявявани и на страницата им в интернет", пише в
правилника.
От началото на дейността на това Народното събрание обаче нито един депутат не е отчел публично допълнителните си
разходи. Това се отнася и за независимия Ангел Исаев, за когото условието да се отчита не е пожелателно, както е за
останалите му колеги. От 18 април до 31 юли бившият депесар е получил 9093 лв., съобщават от администрацията, като
засега не е известно за какво и на кого той е платил с тези пари.
Най-много допълнителни разходи са отчели 95-те депутати на ГЕРБ - 862 130 лв. Следва 80-членната група на "БСП за
България" - 727 468 лв. "Обединени патриоти" са направили допълнителни разходи в размер на 245 316 лв., ДПС - 227
015 лв., а "Воля" - 109 120 лв, допълва изданието.
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Econ.bg
√ Финансовото министерство залага нови изисквания към инвестиционните посредници
Предвижда се инвестиционният посредник да се управлява и представлява съвместно най-малко от двама души
Министерството на финансите предлага нов закон за пазарите на финансови инструменти, с който въвежда
допълнителни правила в работата на инвестиционните посредници. Проектът е оповестен в портала за обществено
обсъждане и ще остане там до 7 септември. Вносител е Министерството на финансите.
Поне двама да управляват посредниците
Предвижда се инвестиционният посредник да се управлява и представлява съвместно най-малко от двама души.
Въведени са детайлни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на
управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Запазва се и досега съществуващият режим на
одобрение на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Заради значимостта на
това правомощие се предлага Комисията за финансов надзор, като колективен орган, да издава одобренията, а не както
е до момента – одобрението да се издава от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на
инвестиционната дейност".
Запазва се лицензионният режим за инвестиционните посредници. Процедурата по издаване на лиценз на
инвестиционен посредник, по отказ и отнемане на лиценз се прецизира, без да се променя съществено спрямо сега
действащия ред. Документите, изисквани за издаване на лиценз, предстои да се определят с регламент на ЕС.
Обвързани агенти ще работят от името на посредниците
Нов момент в предлагания законопроект е възможността инвестиционните посредници да сключват договори с
обвързани агенти. Обвързаният агент може да бъде физическо лице или търговско дружество, което срещу
възнаграждение може да предоставя определени услуги от името на един инвестиционен посредник и на негова пълна и
безусловна отговорност.
Законопроектът предвижда обвързаните агенти да се регистрират в Комисията за финансов надзор, след като
удостоверят, че отговарят на нормативно установените изисквания за образование, опит и добра репутация. Въведени са
изисквания за отговорността на инвестиционния посредник за дейността на обвързаните агенти, с които има сключен
договор, както и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност. На практика инвестиционните посредници ще
носят пълна отговорност за действията на агентите.
Инвестиционните посредници, които имат седалище в държава извън ЕС, подлежат на лицензиране от Комисията за
финансов надзор, за да могат да работят в България.
Нов регламент при придобиване
В проекта детайлно се регламентирани ситуациите, при които се придобива инвестиционен посредник Както и случаите,
свързани с придобиването и увеличаването на квалифицирано участие в инвестиционен посредник. Комисията за
финансов надзор (а не заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната
дейност") ще се произнася с решение при такива казуси.
В проекта са определени и изисквания за вътрешна отчетност, вътрешен контрол, функция по съответствие с
нормативните изисквания, управление на рисковете, вътрешен одит, политики за възнагражденията, лични сделки,
възлагане на важни оперативни функции на трети лица, управлението на конфликти на интереси и др.
Иска се компетентност от даващите съвети на клиенти
Предвид сложността и постоянните нововъведения при създаването на инвестиционните продукти е въведено и
задължение служителите на инвестиционните посредници, които предоставят съвети или предлагат инвестиционни
продукти на непрофесионални клиенти, да притежават необходимите знания и компетентност по предлаганите
продукти. Предвидени са изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на
клиентите и потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност.
Проектът изисква сключването на договор за извършване на инвестиционни услуги и дейности и създаване на досие на
клиентите на инвестиционните посредници. Въведено е задължение, когато изпълнява нареждане на клиент,
инвестиционният посредник да предприема всички необходими стъпки за получаване на възможно най-добрия резултат
за клиента, като отчита цената, разходите, бързината на изпълнение на нареждането, вероятността за изпълнение и
сетълмент, и всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането.
Търговия по алгоритъм
Нов момент спрямо настоящата уредба е въвеждането на изисквания, които инвестиционните посредници трябва да
спазват при използването на така наречената алгоритмична търговия. Развитието на технологиите през последното
десетилетие позволяват участниците на финансовите пазари да ползват алгоритмична търговия, при която компютърен
алгоритъм определя автоматично елементите на нареждането при ограничена или нулева човешка намеса.
От посредниците се изисква при този механизъм да гарантират, че системата, която използват, има достатъчен
капацитет, работи при определени подходящи лимити и прагове за търговия, не допуска да се подават грешни
нареждания.
Пазари за растеж
Проектът предвижда възможността да се създаде нов вид многостранна система за търговия – пазар за растеж. При него
не по-малко от 50 на сто от емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на това място за
търговия, трябва да са малки и средни предприятия. Създаването и функционирането на пазари за растеж ще насърчи
малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар в страната, мотивират предложението си
вносителите.
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Тези пазари се регистрират от Комисията за финансов надзор по предложение на съответния инвестиционен посредник.
В. Монитор
√ Лозарите очакват по-добра реколта
Очакваме тазгодишната реколта от грозде да е по-добра от миналогодишната. Това каза инж. Красимир Коев,
изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозята и виното , пред "Фокус". „Надявам се тази година да
имаме повишение на добивите и прибиране на по-голямо количество грозде, с по-голямо захарно съдържание и повисоко качество в сравнение с миналата година. Тази година ще има повишено търсене както на родните пазари, така и
на пазарите извън страната за това, което приберем в повече, преработим като грозде и произведем като вино. Така ще
можем да отговорим на очакванията на всички търговци, които са решили да търгуват с българско вино и на
консуматорите, които очакват една много добра реколта през настоящата и следващата година“, коментира инж. Коев.
Той припомни, че в края на май в България се е провел Световният конгрес по лозарство и винарство. „София беше
домакин на форума. Бяхме посетени от световния елит в науката, в бизнеса, в рекламата и в медиите, занимаващ се с
лозарство и винарство. Моите надежди са в тази посока, защото след провеждането на конгреса вече са налице и
първите сключени договори с нашите винарски компании. Количествата грозде, които се приберат, от които ще се
произведе едно изключително висококачествено вино, са договорирани с нашите партньори било на Запад, било за
Руска федерация или Китай“, обясни директорът на ИАЛВ.
БНТ
√ Продукти с българска роза популяризират страната ни в Китай
Продукти с българска роза и розово масло са най-популярните и търсени български стоки на големия китайски пазар
през последните две години.
Когато в Китай кажеш „България“, всички се сещат за българската роза.
Цай Шу, управител на Shanghai Yiwei Shiye Touzi: Не само китайците, целият свят харесва мириса на българската роза.
Все повече харесват и вкуса ѝ. Розовата вода за пиене става все по -популярна в Китай. Компанията на Цай Шу в
партньорство с българска фирма от две години успешно разпространява наша минерална вода с добавка на розово
масло в ресторанти и хотели от висок клас в Шанхай и района.
Цай Шу, управител на Shanghai Yiwei Shiye Touzi: Тази вода е много полезна за здравето, за имунната система, от извор от
планината Родопи и е с много хубав мирис на роза.
Лечебните свойства на розата и розовото масло са познати от древността и това умело се използва за рекламата на
продуктите. Друга фирма от една година успешно продава на китайския пазар български мед с рози. Китайците
предпочитат да го разтварят в топла вода и да го пият като чай.
Елена Боршукова, генерален представител на „МеBul International“: Мед с рози с цели листа. Продуктът е много
специален, с хубава опаковка. Основната цел е женската аудитория.
Български вина - мавруд и рубин с рози също много допадат на китайците. И тъй като розата е символ на любов -нашите
мед и вино все по-често се купуват за китайски сватби. Българските продукти са с високо качество, когато са и с хубава
опаковка, успехът им на китайския пазар е сигурен, убеден е бизнесменът Цай Шу.
Цай Шу, управител на Shanghai Yiwei Shiye Touzi: Както се казва имам вече водата, имам и лодка, в която мога да взема
много други ваши стоки. България е втората страна, която е признала Китайската народна република. Ние не забравяме
това, свързва ни добро партньорство.
С глобалната китайска инициатива „Един пояс, един път“ очакванията са стокообменът между България и Китай да се
увеличи значително.
Profit.bg
√ Добра седмица за SOFIX въпреки невисоката активност на БФБ
Седмицата бе добра за основните индекси на БФБ-София, като всеки един от тях записа ръст през периода.
SOFIX добави 0.75% на седмична база до ниво от 725.48 пункта. Това се случи след 4 зелени сесии и една червена,
записана в петъчния ден. Въпреки, спадът от 0.51% по време на петъчната сесия, индексът на сините чипове се движи в
подножието на границата от 60% ръст на годишна база. Към днешна дата, само два пъти в историята, най-старият
индикатор на БФБ-София е постигал по-висок ръст.
Индексите BGBX40 и BGREIT отчитат ръст на седмична база от 0.95% и 1.86% до съответно 137.67 и 118.15 пункта. BGTR30
нараства с 1.59% на седмична база до ниво от 559.17 пункта.
Дневните обороти на регулиран пазар през седмицата бяха на сравнително високо ниво за стандартите на БФБ-София, но
като цяло се дължаха предимно на единични прехвърляния при конкретни компании. В понеделник оборотът на БФБСофия бе 2.468 млн. лева; сесията във вторник записа оборот от 2.086 млн. лева; 1.442 млн. лева бе оборотът в сряда;
5.665 млн. лева – в четвъртък; 523 хил. лева оборот бе записан по време нa петъчната сесия.
Най-ликвидната позиция през разглеждания период бе тази на Химимпорт. Инвеститорите изтъргуваха общо 486 308
лота при 337 сделки, оформяйки оборот от 876 хил. лева. Акциите на компанията поскъпнаха с 5.51% на седмична база
до 1.839 лева за лот.
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Със 173 сделки, книжата на ТБ Централна кооперативна банка бяха втората най-търгувана позиция през седмицата.
Инвеститорите прехвърлиха 396 731 лота, записвайки оборот от 708 хил. лева. Дяловете на търговската банка поскъпнаха
с цели 8.34% през седмицата до 1.896 лева за лот. Това е и втората най-поскъпнала позиция на борсата през
разглеждания период. Централна кооперативна банка отчита 8.3% ръст в печалбата си на годишна база до 19.6 млн.
лева, сочат данните на БНБ към края на първото полугодие на тази година.
Акциите на Софарма бяха предмет на 148 сделки в рамките на 5-те сесии на БФБ-София. Общо 47 212 лота бяха
прехвърлени, като инвеститорите реализираха оборот от 232 хил. лева. Книжата на фармацевтичната компания
поскъпнаха с 1.47% до 4.960 лева за лот.
Дяловете на Сирма Груп Холдинг бяха търгувани при 113 сделки. Прехвърлени бяха общо 321 312 лота, оформяйки
оборот от 372 хил. лева. Дяловете на софтуерната компания поскъпнаха с 1.20% на седмична база до 1.176 лева за лот.
Сирма Груп Холдинг отчита близо двойна печалба към края на месец юни тази година, спрямо същия период на 2016
година. Компанията записа 1.007 млн. лева печалба след облагане с данъци, сочи индивидуалният отчет на дружеството.
Най-поскъпналата позиция през седмицата бе тази на Българска фондова борса-София. Акциите на БФБ скочиха с 8.43%
до 4.500 лева за лот. Причина за това е доброто представяне на основните индекси на борсата от началото на годината,
както и редица инициативи свързани с разширяване възможностите на листнатите компании и инвеститорите. В средата
на седмицата стана ясно, че правителството е дало съгласие „Български енергиен холдинг” ЕАД да извърши продажба на
100% от акциите на „Българска независима енергийна борса” ЕАД на „Българска фондова борса – София“ АД. Паралелно
с това, в редовния бюлетин на Министерството на финансите за оценките и очакванията към българската икономика се
посочва, че прогнозите на финансовите посредници за развитието на основните индекси на БФБ продължават да бъдат
оптимистични и за третото тримесечие на тази година. „Запазването на оптимизма се подкрепя и от очакванията на
анкетираните за бъдещата икономическа ситуация, както и очакванията за подобряване на средата и достъпа на
компаниите до капиталовия пазар.“, пише в изданието на финансовото ведомство.
Доверие Обединен Холдинг записа нов седмичен ръст от 5.22% до 2.420 лева за лот. Така акциите на дружеството остават
най-поскъпналата позиция от началото на годината с увеличение от цели 110.80% за посочения период.
Сред компаниите, чиито акции записаха зелена седмица попадат Агрия Груп Холдинг (+7.48% до 13.220 лева за лот),
Трейс груп холд (+4.29% до 4.688 лева за брой), Актив Пропъртис АД СИЦ (+3.92% до 5.300 лева за брой), ТБ БългароАмериканска Кредитна Банка (+3.70% до 7.000 лева за брой) и Юрий Гагарин (+3.59% до 38.950 лева за брой).
√ Азиатските акции прекъснаха тридневната си губеща серия
Цените на акциите в Азия тръгнаха нагоре след три поредни губещи сесии, докато доларът бе поставен под натиск от
напрежението на Корейския полуостров и слабите данни за инфлацията в САЩ, които влошиха перспективите за ново
вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв през тази година.
Като цяло пазарите не реагираха особено на изнесените днес изкономически данни за Китай, които бяха по-слаби от
очакваните и подкрепиха вижданията, че втората най-голяма икономика в света губи малко инерция, на фона на
нарастващите лихви за кредитиране и охлаждането на имотния пазар.
Азиатско-тихоокеанският индекс MSCI бележи повишение от 0.7%. Индексът преди това записа понижения в три поредни
сесии, губейки общо 3%, на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Северна Корея.
Австралийският основен индекс нарасна с 0.5%, докато южнокорейският KOSPI се повиши с 0.4%.
Хонконгският Hang Seng добави 0.8%, докато шанхайският основен индекс нарасна с 0.2%.
Фабричното производство в Китай бележи ръст от 6.4% на годишна база през юли, докато предварителните прогнози
бяха за повишение от 7.2%.
Геополитическите рискове се очаква да останат ключова тема за световните пазари в краткосрочен план. Във вторник
Северна Корея празнува Деня на освобождението си.
Инвеститорите също така се подготвят за ескалация на напрежението преди общото военно учение на САЩ и Южна
Корея, което се очаква да започне на 21 август.
Японският индекс Nikkei 225 падна с 1% днес, след като по-силната йена засенчи много по-добрите от очакваните данни
за икономическия растеж през второто тримесечие.
Трите основни щатски индекси прекъснаха тридневната си губеща серия и записаха повишения в петък. Ръстът обаче бе
ограничен от напрежението по оста Вашингтон-Пхенян.
Лихвите по щатските държавни облигации, които вече се понижиха на фона на опасенията около Северна Корея, паднаха
допълнително в петък, вследствие на по-слабите данни за инфлацията. Лихвата по 10-годишните щатски облигации
намаля до 2.182% в петък, което бе най-ниското ниво от юни насам, преди да нарасне до 2.204% днес.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, остана без
промяна на ниво от 93.076 пункта, след като се понижи с около 0.4% в петък.
Доларът поскъпна леко до 109.370 йени, след като в петък падна до 108.720, което бе най-ниското му ниво от 20 април
насам.
Еврото се оскъпи с 0.1%, до 1.1824 долара.
Цените на суровия петрол записаха леки понижения - на фона на нестабилността в Нигерия и ръста в търсенето в
световен мащаб.
Цената на щатския лек суров петрол се понижи с 2 цента, до 48.80 долара за барел, докато тази на лекия суров петрол
изгуби 7 цента, до 52.03 долара за барел.
Златото се търгува близо до двумесечен връх, възползвайки се от напрежението между Северна Корея и САЩ и от
слабите данни за инфлацията в САЩ. Поевтиняването на долара напоследък също спомага за ръста в цената на златото.
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Скъпоценният метал се търгуваше на цена от 1 287.51 долара за тройунция, след като в петък достигна 1 291.86 долара,
което бе най-високото ниво от 7 юни насам.
Money.bg
√ Bitcoin постигна нов рекорд и вече струва над $4 000
Πpeз yиĸeндa bіtсоіn пoдминa 4 000 дoлapa зa пъpви път. Πpичинa зa пocĸъпвaнeтo нa дигитaлнaтa вaлyтa e cлyчилoтo ce
пpeди двe ceдмици paздeлянe и пpиeмaнeтo нa нoвo coфтyepнo peшeниe, блaгoдapeниe нa ĸoeтo тpaнзaĸциитe щe ce
oбpaбoтвaт пo-бъpзo, пишe Вlооmbеrg.
Πpeди зaвeтния дeн имaшe пpитecнeния, чe paздeлянeтo мoжe дa дoвeдe дo гoлям cпaд в цeнaтa и ĸpиптoвaлyтaтa дa
изтpиe гoлямa чacт oт cтoйнocттa cи, нo тoвa нe ce cлyчи.
Paнo тaзи cyтpин дигитaлнaтa вaлyтa дocтигнa 4 125.17 дoлapa, pъcт oт 15% cпpямo пeтъĸ и нaд 300% oт нaчaлoтo нa
гoдинaтa. Зa пocлeднaтa ceдмицaтa ĸpиптoвaлyтaтa пoвиши пaзapнaтa cи oцeнĸa c oĸoлo 10 милиapдa дoлapa, дocтигaйĸи
64 милиapдa.
"Віtсоіn пeчeли oт гeoпoлитичecĸoтo нaпpeжeниe и тъpгoвиятa в Япoния и Южнa Kopeя ce пoвиши знaчитeлнo cпpямo
нивaтa oт пocлeднитe мeceци", ĸoмeнтиpa Бpaян Keли, ĸoйтo oглaвявa ВКСМ.
Πo дyмитe мy ce зaбeлязвa и пoвишeн интepec нa pycĸoтo пpaвитeлcтвo ĸъм ĸpиптoвaлyтaтa, ĸoeтo cъщo e пoвишилo
цeнaтa.
Бъдeщeтo нa bіtсоіn oбaчe вce oщe e нeяcнo. Bъзмoжнo e пpeз нoeмвpи дa ce cтигнe дo нoвo paздeлянe. Toгaвa тpябвa дa
бъдe въвeдeнa втopaтa фaзa oт oбнoвлeниeтo.
Meждyвpeмeннo ocнoвният ĸoнĸypeнт - еthеrеum, пoвиши цeнaтa cи c oĸoлo 5% и ce тъpгyвa зa близo 315 дoлapa.
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