Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Стара планина холд - 20 успешни години
Групата успешно се реализира в над 40 страни на 5 континента
Стара планина холд АД е българска холдингова компания, която обединява производствени предприятия от областта на
хидравличното машиностроене, производството на акумулатори, парфюмерията и козметиката, текстила и облеклото, а
също и финансови компании. Годишните продажби на групата са над 180 млн. лв., като продукцията успешно се
реализира в над 40 страни на 5 континента.
Консолидираната годишна печалба надминава 17 млн. лв. Холдингът и големите предприятия от групата прилагат
политика на ежегодно разпределяне на дивиденти. Стара планина холд АД е единствената публична компания у нас,
плащала дивиденти всяка година от листването си през миналия век. За 19 финансови години дивидентите,
разпределени за акционерите на холдинга и на неговите предприятия, са над 86 млн. лв.
Първоначалната инвестиция в акциите на Стара планина холд АД има дивидентно покритие 6,7 пъти, а стойността на
инвестицията е нараснала 88 пъти.
Акциите на холдинга, които са 21 млн., активно се търгуват на Българската фондова борса - София. Свободнотъргуемите
акции са близо 59% от капитала и са притежание на над 20 хиляди акционери. Акцията на холдинга е в групата сини
чипове на борсата. Тя е включена в борсовите индекси SOFIX, BGTR30, BGBX40 и CGIX, както и в 8 от световните индекси
STOXX©. Индексът CGIX включва емисиите от акции на седем компании с най-добро корпоративно управление на
Българската фондова борса. Израз на това е и мястото на акцията в инвестиционните класации - през 2017 г. Стара
планина холд АД се класира на първо място в индекса “Доверие в мажоритарните собственици” на Инвестор.БГ. В същата
класация акцията на М+С Хидравлик АД е на трето място, а акцията на Хидравлични елементи и системи АД заема шеста
позиция. В подреждането “Дългосрочна инвестиция до 2021 г.” трите компании са класирани съответно на трето,
четвърто и девето място.
Васил Велев, изпълнителен директор:
“Стара планина холд АД ще продължи да управлява дъщерните си компании, като поставя високи цели в областта на
качеството, производителността и рентабилността. Справедливото разпределение на добавената стойност в групата
между работниците и служителите, акционерите и фиска е част от фирмената ни култура. През последната година ръстът
на средната месечна работна заплата в предприятията от групата е 11%. През 2017 г. ще продължим своята активна
инвестиционна политика, като очакваме с ръст от 75% инвестициите да достигнат 23 млн. лв. Планираните инвестиции в
основната си част са за модернизиране на производствените мощности, за иновации, както и за развитие на
организационния капацитет и човешките ресурси в дружествата. Това е ключовият фактор за продължаващия успех”.
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√ Министрите приемат план за действие за справяне с бедността
Ще бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
На редовното правителствено заседание министрите ще приемат план за действие за периода 2017-2018 г. за
изпълнение на националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.
Ще бъде направен и отчет по плана за действие за изпълнение на стратегията за периода 2015-2016 г.
Дневният ред предвижда и да се гледа план за действие за 2017 г. в изпълнение на националната стратегия за учене през
целия живот за периода 2014-2020 година На заседанието на Министерски съвет ще бъде обсъден проект на
постановление за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по провеждане на българското
председателство на Съвета на ЕС.
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Ще бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г., а също така и на
Министерството на младежта и спорта за 2017 г. Министрите ще одобрят и допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейностите по национална програма "Без свободен час".
Ще бъдат разгледани и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за стипендии за образователни
резултати на общинските училища.
News.bg
√ Разходите на домакинствата се покачват
За април, май и юли 2017 година общият разход на лице от домакинство е 1 195 лв. Спрямо същия период за изминалата
2016 година общият разход на лице от домакинство нараства с 11.1%.
Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на 2017 г. спрямо същия период
на 2016 година.
Най-големият относителен дял в едно домакинство е разходът за храна, който оформя 32.5% от общия разход на лице. В
структурата на общия разход след храната се нареждат разходите за жилище (16.4%), данъци и социални осигуровки
(13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%).

Според статистиката на НСИ за посочения период всички разходи средно на лице от домакинство се увеличават. Найголям е ръстът на разходите за разнообразни стоки и услуги - от 42 на 54 лева или покачване с 27.8%. Разходите за
транспорт и съобщения са се покачили с 11.2% - от 122 на 135 лв. С 11.1% са се повишили и разходите за здравеопазване от 63 на 69 лв. Средствата, които домакинство отделя за храна, също са се повишили - от 357 на 388 лв. или с 8.6%. Наймалка остава промяната на разходите за алкохолни напитки и цигари - от 51 на 53 лв. или покачване с 4.3%.
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се е променило съществено.
Увеличение има при потреблението на яйца, прясно мляко и плодове. Намалява консумацията на хляб и хлебни изделия,
месо, кисело мляко, сирене, картофи и зрял фасул.
Общият доход средно на лице от домакинството за посочения период също се е повишил. За второто тримесечие на 2017
г. Общият доход средно на лице от домакинство е 1 355 лв., което е ръст с 9.4%.
С най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.7%). В структурата на общия доход след заплатата се
нареждат доходите от пенсии (26.3%), самостоятелна заетост (6.8%) и от социални обезщетения и помощи (3.4%).
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Според данните на НСИ за посочения период доходът от работна заплата на лице от домакинство е нараснал от 679 на
769 лв. Това е ръст с 13.3%. Доходът от пенсии обаче е намалял с 1.8% - от 363 на 356 лв.
Доходът от самостоятелна заетост се е покачил с 25.4% - от 74 на 93 лв. Доходът от социални обезщетения и помощи
също е нараснал - от 45 на 46 лв., което е ръст с 2.8%.
√ До края на септември оборудването за АЕЦ "Белене" ще бъде тук
Месечната инфлация за юли е 0,3% спрямо предходния месец, сочат данни на Националния статистически институт.
Запазването на ядрената енергетика в страната и намирането на решения, свързани с проекта АЕЦ "Белене" по
отношение на най-доброто използване на наличното оборудване, с което разполагаме и което е платено в края на 2016 г.
Това открои министърът на енергетиката Теменужка Петкова на пресконференция, свързана с приоритетите на
правителството в енергийния сектор.
Във връзка с АЕЦ "Белене" Петкова допълни, че Българската държава няма ресурс, който да инвестира в реализацията на
такъв проект.
Тя припомни, че необходимият ресурс е над 20 млрд лв., а България никога не е имала такъв ресурс. Такъв ресурс няма и
към настоящия момент, посочи министърът.
"Това което ние трябва да направим, и това, което ще предприемем като първо действие, е да отделим активите и
пасивите във връзка с този проект. Отделяйки ги в отделна компания, ние ще стартираме процедура по приватизация",
обясни Петкова.
Тя посочи, че в рамките на приватизационната процедура ясно ще заявят условията си, които продължават да бъдат:
Българската държава да не се ангажира в предоставяне на държавна гаранция, да не се ангажира със сключване на
договори за изкупуване на електрическа енергия и съответно, с предоставяне на допълнителен финансов ресурс.
До края на месец септември цялото оборудване ще бъде в България. "До тогава ние трябва да имаме много ясна визия
по отношение на това как ще бъде оползотворено по най-добрия начин това оборудване, така че парите на българския
данъкоплатец, които са инвестирани в този проект, които до момента са приблизително 3 млрд. лв, да бъдат използвани
по най-добрият начин", каза Петкова. По думите й, няма право на повече грешки с този проект.
Тя припомни, че в края на миналата година сме платили 1 млрд. и 176 млн. за оборудването за "Белене", поръчано през
2008 г.
"Поръчано оборудване при положение, че не е имало сключен договор за реализация на този проект, не е имало яснота
как ще се финансира, не е имало яснота колко ще струва", коментира Петкова.
По думите й, ако не се намери решение за това как да се използва оборудването, рискуваме всички тези разходи "да
бъдат отнесени в загуба".
Като изключително важно Петкова определи и удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй". Друга важна
част е увеличаването на мощността на тези блокове до 104%, уточни Петкова. През есента на тази година предстои да
бъдат извършени тестове по отношение на увеличаването на мощността на 6 бл. на АЕЦ "Козлодуй".
Министърът на енергетиката посочи като важна част от работата на министерството радиоактивните отпадъци. През
2005г. България е поела ангажимент, свързан с изграждането на площадка за съхранение на отпадъци - "Радиана".
Предстои в най-скоро време - в края на август месец, да статира строителството на площадката.
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√ В края на юни парите в обращение са над 14,214 млрд. лева
С най-голям дял от общия брой на банкнотите в обращение през второто тримесечие е купюрата от 20 лева, а с
най-малък дял – петолевката
В края на юни 2017 г. парите в обращение достигнаха 14,214 млрд. лева, като за една година нараснаха с 12,3% (1,557
млрд. лева). През предходния едногодишен период нарастването на парите беше по-ниско като абсолютна стойност
(1,428 млрд. лева), но по-високо в процентно отношение (12,72%), пише в изданието на централната банка „Преглед на
емисионно-касовата дейност на БНБ април-юни“.
В управление „Емисионно“ на централната банка изчисляват, че през второто тримесечие на 2017 г. динамиката на
парите в обращение се характеризира с високо нарастване след отчетеното намаление за първите три месеца на
годината. Най-голямо месечно увеличение на парите в обращение в рамките на разглеждания период има през юни,
отчитат експертите в управлението на подуправителя Калин Христов.
През периода април – юни парите в обращение се увеличиха с 517,7 млн. лева, или с 3,78% в сравнение с първото
тримесечие. Нарастването им е с 0,90 процентни пункта по-ниско от отчетеното за същия период на 2016 г.
В края на юни делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,60%, като през второто тримесечие на
годината той е намалял с 0,03 процентни пункта спрямо края на март.
Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 33,30 лв., което
представлява увеличение с 0,01 лева спрямо края на март и с 0,80 лева спрямо края на миналата година. За едногодишен
период стойността ѝ се е повишила с 2,01 лв., или с 6,42%, вследствие на по-високия
темп на нарастване в паричното обращение на броя банкноти от 50 и 100 лева в сравнение с останалите купюри.
Към 30 юни делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,35%, като през второто тримесечие той
е нараснал с 0,03 процентни пункта спрямо края на предходното. Средната по стойност разменна монета в обращение в
края на юни се запазва на ниво от 0,15 лева, колкото беше и в края на 2016 г. За едногодишен период стойността ѝ е
нараснала с 0,02 лв. в резултат от навлизането в обращение на монетата с номинална стойност от 2 лева.
В края на юни делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,05% и се запазва на
нивото от края на 2016 г. В изпълнение на монетната си програма за тази година от април до юни централната банка
пусна в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Хан Тервел“ от серията
„Средновековни български владетели“ с номинална стойност 10 лева.
Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение
В края на юни в обращение са 416,5 милиона броя банкноти, които са с 15 милиона броя (3,73%) повече в сравнение с
края на март. През второто тримесечие на тази година общата им стойност нарасна с 3,75% (501,8 млн. лева), като към 30
юни достигна 13,874 млрд. лева.
С най-голям дял от 30,22% в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие е купюрата от 20 лева,
като към 30 юни в обращение са 125,9 милиона броя банкноти с този номинал. С най-малък дял от 5,84% е броят на
банкнотите в обращение от 5 лева.
Спрямо края на март 2017 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение настъпиха изменения, като дяловете на
купюрите от два и сто лева намаляха съответно с 0,82 и 0,12 процентни пункта, а тези на купюрите от 5, 10, 20 и 50 лева
нараснаха съответно с 0,16, 0,44, 0,24 и 0,10 процентни пункта, изчислиха в БНБ.
Общата стойност на банкнотите от 50 лева в обращение в края на юни е 5,360 млрд. лева, което им отрежда и найголемия дял (38,64%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял от 0,47% е
стойността на банкнотите от два лева.
В края на юни в обращение са 2,193 млрд. броя разменни монети, които са с 51,2 млн. броя, или с 2,39% повече в
сравнение с края на март. За същия период общата им стойност нарасва с 15,9 млн. лева, или с 5,01%, като към 30 юни
достигна 333,5 млн. лева.
Дългосрочната тенденция към постоянно нарастване на броя на всички разменни монети в обращение на годишна база
се запазва, констатират в централната банка. За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение
се увеличава със 192,1 милиона (9,6%), а стойността им съответно с 27,37% (71,7 млн. лева).
Запазва се и тенденцията към бързо нарастване в паричното обращение на броя на монетите с най-ниска номинална
стойност, като спрямо края на юни 2016 г. броят на монетите от 1 стотинка се е увеличил със 7,85% (47,8 млн. броя), а на
монетите от 2 стотинки – с 8,88% (45,9 млн. броя).
Бързо нараства през последните години и броят на монетите с високи номинали (1 и 2 лева). За едногодишен период
броят на монетите с номинал 1 лев в паричното обращение се увеличи с 16% (18,4 милиона).
По-голямо е увеличението на броя на монетите от 2 лева в паричното обращение, които за една година нараснаха с 20,8
милиона и в края на юни достигнаха 24,9 млн. броя. При останалите номинали нарастването на годишна база е в
границите от 6,96% за монетите от 10 стотинки до 9,66% при монетите от 50 стотинки.
Динамиката на разменните монети в обращение по стойност също запази тенденцията си към растеж от последните
няколко години. Основен принос за общото им нарастване по стойност имаха разменните монети с високи номинали от 1
и 2 лева. Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на юни 2017 г. е 133,7 млн. лева, което им отрежда и
най-големия дял (40,10%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение, показва анализът на БНБ.
С най-малък дял от 1,97% е стойността на монетите от 1 стотинка.
Неистински и преправени пари
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От април до юни в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 246 броя неистински български банкноти,
циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие фалшивите пари са с 14 броя по-малко.
В общия брой на задържаните през второто тримесечие фалшиви книжни левове най-голям е делът на купюрата от 20
лева (56,50%). За този период не са хванати неистински банкноти от два, пет и сто лева.
От април до юни са регистрирани и задържани 224 броя фалшиви разменни монети, от които три броя от два лева, 83
броя от 1 лев, 135 броя от 50 стотинки и три броя от 20 стотинки.
От чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през второто тримесечие на тази година
експертите на централната банка са установили фалшифициране при 4448 броя евро, 122 броя
щатски долари и 63 броя банкноти от други чуждестранни валути.
Негодни за употреба банкноти и монети
От наличните в парично обращение банкноти през второто тримесечие на тази година са отделени като негодни 16,8
млн. броя банкноти, които са с 68,08% (6,8 млн. броя ) повече в сравнение с книжните пари, отделени като негодни през
първото тримесечие.
При машинната обработка на банкнотите с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са
тези от 10-левовата купюра (32,13%), а дяловете на купюрите от 2, 5 и 20 лева са съответно 17,49%, 13,43% и 30,82%. Помалки са дяловете на отделените като негодни книжни пари от 50 и 100 лева, съответно 4,18% и 1,95%.
През второто тримесечие при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение са отделени
305,7 хиляди броя, което е с 11,87% (32,4 хил. броя) повече в сравнение с отделените през първото тримесечие на 2017 г.
Спрямо същия период на предходната година техният брой е с 99,4 хиляди, или с 24,53% по-малък.
√ Вземанията на лизинговите дружества в България растат вече две години
Обемът на сключените през второто тримесечие на 2017 г. нови договори за финансов лизинг се увеличи за три
месеца с над 22%
Вземанията на лизинговите дружества в България по финансов и оперативен лизинг в края на второто тримесечие на тази
година достигнаха 3,477 млрд. лв. (3,6% от БВП), като нарастват с 6,9% на годишна база (225,3 млн. лева), а спрямо края
на март увеличението е с 4,2% (141,6 млн. лева), показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).
Ръстът е за 24-ти пореден месец, показват наблюденията на Investor.bg.

Вземания по лизингови договори

Като цяло вземанията на компаниите в бранша се движат от финансовия лизинг, които за периода април – юни достигат
до 3,319 млрд. лева. На годишна база ръстът е с 5,5% (173,5 млн. лв.), а спрямо края на първото тримесечие на тази
година – с 3,4% (109 млн. лева).
Делът им обаче в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 96,7% в края на юни миналата
година до 95,5% към 30 юни тази година.
Обемът на сключените през второто тримесечие нови договори за финансов лизинг е 425,5 млн. лева, като расте с 8,5%
спрямо година по-рано. Увеличението спрямо първото тримесечие на тази година е 22,3%.
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Вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили достигат 1,115 млрд. лева в края на
юни 2017 г., като се увеличават със 7,7% на годишна база и с 2,3% в сравнение с края на първото тримесечие на тази
година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се повишава от 32,9% в края на юни
2016 г. до 33,6% в края на второто тримесечие на 2017 г.
Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили в края на юни са 1,101 млрд. лева, показват
изчисленията на експертите на централната банка. На годишна база те нарастват с 19,9% и с 5,2% в сравнение с края на
първото тримесечие на 2017 г. За една година относителният им дял се увеличава от 29,2% до 33,2%.
В края на второто тримесечие на тази година вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и
индустриално оборудване са 666,5 млн. лева, като намаляват с 1,7% за една година, но нарастват с 1,2% в сравнение с
първите три месеца на годината. Относителният им дял се понижава от 21,6% до 20,1%, изчислиха в БНБ.

Вземания по финансов лизинг по вида на актива

В края на юни вземанията по финансов лизинг от фирмите възлизат на 2,994 млрд. лева и се увеличават с 3,3% на
годишна база и с 3% на тримесечна. Относителният дял на вземанията от бизнеса в общия размер на вземанията по
финансов лизинг от резиденти в края на юни намалява от 92,2%, колкото е бил преди година, до 90,2%.
В края на второто тримесечие на тази година вземанията от домакинствата и нетърговските организации, които ги
обслужват, са за 313,5 млн. лева, като размерът им нараства с 32,4% за една година, а спрямо първото тримесечие
отбелязват ръст от 7,4%. Относителният дял на тези вземания в общия размер на вземанията по финансов лизинг от
резиденти за една година нараства от 7,5% до 9,4%.
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Вземания по финансов лизинг от резиденти по сектори

С 12,3% на годишна база и с 3,4% на тримесечна се увеличават вземанията с матуритет над една до пет години. Към 30
юни те са 2,45 млрд. лева. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг за една година
нараства от 69,3% до 73,8%.
В края на второто тримесечие на тази година размерът на вземанията с матуритет над пет години е 532,3 млн. лева с ръст
от 0,4% за една година и с 6,4% за три месеца.
В края на юни необслужваните вземания намаляват с 27,7% в сравнение с година по-рано и достигат 293,5 млн. лева. В
сравнение с първите три месеца на годината те отбелязват спад от 1,6%.
Структура на вземанията по финансов лизинг

Вземанията по оперативен лизинг в края на юни 2017 г. са 157,9 млн. лв., като те се увеличават с 48,7% на годишна база и
с 26,1% спрямо края на първото тримесечие.
Към 30 юни пасивите на лизинговите дружества са в размер на 4,165 млрд. лева при годишен ръст от 3,6% и увеличение с
2,8% спрямо първото тримесечие.
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В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял нараства от 73,9% в
края на юни 2016 г. до 74,1% към 30 юни тази година. Размерът им е 3,086 млрд. лева, като на годишна база заемите се
увеличават с 3,8% и с 2,3% в сравнение с три месеца по-рано.
Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества към 30 юни e 25,7 млн. лева и намалява с
20,9% за една година и с 6,7% спрямо предходното тримесечие.
Fermer.bg
√ Производител на плодове: Стремим се към западните заплати, за да задържим хората
Въпреки трудностите българското земеделие се развива и то с големи крачки, сподели с Фермер. БГ Незиха Сали,
производител на плодове и зърно
Работната ръка е един от най-отчайващите фактори. Това коментира за Фермер.БГ Незиха Сали, производител на
плодове и зърно в стопанство от 80 000 дка в Добричко.
„Извозват се хора от 100 – 150 км. За съжаление нашата работна ръка замина да бере ягоди в Холандия, да берат домати,
мандарини, портокали в Испания. Не можем да стигнем техните заплати, но се стремим. Увеличение при всички случаи
има и трябва да има. Ако няма – няма да ги има хората. Има нови технологии за бране на плодове с машини, но това е
плод, трябва да се пипне с ръка“, сподели Сали.
По думите й това трябва да се прави много внимателно, но опитните хора си тръгват.
„Плачем понякога и им се молим тази година да изкарат. Звъним им през зимата да се връщат. Но това е много труден
въпрос. Баща ми казваше, като вижда млади момчета в градината – това са потенциалните трактористи и шофьори.
Завършиха образование, качват се в бусовете за Запада и стават строители или нещо друго. Така че нашите потенциални
шофьори, трактористи и агрономи ги няма“, допълни Незиха Сали.
В стопанството й работят между 80 и 100 човека в зависимост от годината. Незиха Сали и семейството й искат да увеличат
броя на хората, но по думите й това става трудно.
Според нея безработните хора с в това положение, защото нямат желание за работа.
„Има и такива, които идват да изкарат пари за един билет и заминават. Казват: „Аз и без това щях да заминавам за
Испания. Просто си дойдох да изкарам някой лев, за да пътувам нататък. Те това са го чакали.
Постоянният персонал е единственият, който се задържа и то стабилно и трябва да се задържа. Ние сме в Североизточна
България. Колегите от Северна България и ние наемаме персонал от Южна България. Не става вече въпрос за километри,
а става въпрос за съвсем други части на държавата“, коментира производителят.
Въпреки това Незиха и семейството й продължават да се занимават със земеделие и да таят оптимизъм.
„Всяка година има една култура, която спасява или компенсира. Дали ще бъде рапица, дали ще бъде царевица, дали ще
бъдат тези 4 000 дка градини. Всяка година има нещо, така че не се отчайваме“, обясни Сали и добави, че това, което я
амбицира е, когато клиент се върне и каже, че иска да купи повече от предишния път.
„Затваряме портата септември или октомври и казваме – живот и здраве догодина пак. При по-добри условия. Коригират
се грешките от миналата година или се търсят други пазари“, добави производителят. Тя смята, че българското
земеделие има добри възможности за развитие.
„Нашето земеделие много прилича на европейското – чисти градини, чисти площи, добре засяти, модерна техника. Така
че – развиваме се и то с големи крачки“, заяви Незиха Сали.
Фокус
√ Над 120 студенти и ученици се включиха в стажантската програма на ЧЕЗ
Над 120 студенти и ученици се включиха в стажантската програма на ЧЕЗ. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството.
За девета поредна година ЧЕЗ предоставя възможност на студенти и ученици да придобият опит в реална работна среда
в сферата на електроенергетиката. Стажантската програма на ЧЕЗ се осъществява целогодишно като основната й цел е
осигуряването на професионално, личностно и кариерно развитие на младите хора чрез усвояване на практическата
специфика и особености в дейността на компанията. Стажовете са платени, като част от тях са по Проект „Студентски
практики“ на МОН и в момента се провеждат в 15 града в Западна България – Видин, Монтана, Гулянци, Мездра, Плевен,
Радомир, Перник, Костинброд, Своге, Пирдоп, Самоков, Годеч, Дупница, Разлог и София.
През тази година участниците в стажантската програма на ЧЕЗ са над 120. Стажантите са студенти от бакалавърски
програми на български и чуждестранни университети и ученици от XI и XII клас на професионални гимназии, изучаващи
електротехнически или други специалности, свързани с бизнеса на компанията. Сред участниците са и финалистите от
конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, който за пета година подпомага талантливи дванадесетокласници от
професионални училища на територията на Западна България и им съдейства при избора на професия. За повече от 20
стажанти летният стаж не е първи в компанията. Голяма част от тях участват и в „ЧЕЗ Академия“ – пореден проект на ЧЕЗ
в подкрепа на талантливи, млади хора.
Дългогодишни партньори на ЧЕЗ в стажантската програма на компанията са Технически университет - София, Колеж по
енергетика и електроника - София, МГУ „Св. Иван Рилски“, ТУ „Тодор Каблешков“, УНСС, СУ „Климент Охридски“, НБУ,
ХТМУ и 17 професионални гимназии от Плевен, София, Перник, Благоевград, Дупница, Елин Пелин, Козлодуй, Монтана,
Кнежа, Ловеч, Етрополе, Белене и Пирдоп.
През последните пет години над 700 студенти и ученици са участвали в Стажантската програма на ЧЕЗ. От тях над 170,
след приключване на стажа, са назначени на работа в Дружествата на компанията.
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Допълнителна информация за Стажантската програма може да се получи на и-мейл адрес stajanti@cez.bg, на сайта на
ЧЕЗ или на www.kadedrugade.com и във ФБ страницата „ЧЕЗ–Къде другаде?“ /https://www.facebook.com/kadedrugade/.
В. Монитор
√ Електронната винетка на досегашните цени на стикерите
Винетният модел за леките автомобили ще се запази под формата на електронна винетка и цената няма да бъде
повишавана, съобщи по БНТ строителният министър Николай Нанков.
Според него не повече от 50-55% от републиканската пътна мрежа ще попадне в обхвата на тол системата и електронната
винетка. „В него ще бъдат включени автомагистралите, първокласните и второкласните пътища, като по този начин в
максимална степен ще бъде обхванат транзитния поток. Ценовият модел на база анализ за социална поносимост на
услугата също ще бъде определен с решение на МС“, добави той.
Министърът съобщи още, че за утре от 17:00 часа е насрочено отварянето на офертите на участниците в обществената
поръчка за изграждане на тол системата.„Надяваме се, че ще успеем да отворим офертите", добави той.
По думите му до 200 млн. лв. ще бъде стойността за изграждането на тол системата, а успешно изпълнена обществената
поръчка, цената ще падне. „Такива са и разчетите при избор на алтернативния вариант за въвеждане на системата чрез
държавно дружество, коментира министърът. Ако обструкциите с обществената поръчка продължат, ще въведем тол
системата чрез държавна компания по метода на инхаус, на реципрочна стойност, каза още Николай Нанков.
Ресурсът, който ще генерира тол системата, ще бъде изцяло за подобряване на пътната инфраструктура, изграждане на
нови отсечки и съоръжения и повишаване на безопасността по републиканската пътна мрежа, напомни регионалният
министър. Николай Нанков уточни, че след въвеждането на смесената система за таксуване за преминаване по пътищата
от републиканската мрежа
Той подчерта, че основният момент при тол системата е въвеждането на справедливост при преминаването по
републиканските пътища. „В момента пътният сектор се издържа от леките автомобили. Повече от две трети от
приходите в бюджета на АПИ на годишна база са от тях“, коментира министърът.
В. Сега
√ Граждани и фирми няма да се разкарват за справки за платени данъци
Компаниите ще могат по-лесно да се регистрират по ДДС и няма да публикуват баланси, ако нямат дейност
От 1 януари 2018 г. граждани и фирми вече няма да се разкарват да вадят справки за наличие или липса на задължения
към хазната. Досега те се искаха, за да могат държавните ведомства да им предоставят дадена административна услуга.
Отпадането на задължението е предвидено в пакет от законови промени за намаляване на бюрокрацията, подготвени от
финансовото министерство. Целта е да се намали броят на изискваните документи от администрацията, а процедурите
по предоставянето на услугите за гражданите и бизнеса да се опростят.
Подаването на хартиено удостоверение за наличие или липса на задължения трябва да отпадне изцяло. Занапред не
само НАП, но вече и митниците и общините ще предоставят тази информация електронно, а всички ведомства, които я
изискват, се задължават да я търсят по служебен път. Това предвижда промяна в Данъчно-осигурителния и процесуален
кодекс. В преходните и заключителни разпоредби на проекта се правят изменения и в още 14 закона.
Улеснението ще важи и за собствениците на автомобили. От тях вече няма да се иска да представят бележка за платен
налог при преминаване на годишния преглед за изправността на превозното средство. Пунктовете за технически преглед
ще правят проверката електронно в информационните системи на общинските данъчни служби. Това ще повиши и
контрола при извършване на прегледите, посочва в мотивите си финансовото министерство.
Свидетелството за съдимост ще отпадне в хартиения си вид за търговците, които кандидатстват пред Министерството на
финансите за предоставяне на лицензи и разрешителни. Такива са обменните бюра и операторите на ваучери. Справката
за съдимост ще се предоставя на Министерството на финансите по служебен ред от съответните съдилища.
По служебен път финансовото министерство и Агенция "Митници" ще търсят и информация дали фирми,
кандидатстващи за лиценз за управление на данъчни складове или разрешителни за търговия с акцизни стоки, са в
производство по несъстоятелност или ликвидация, или имат някакви тежки нарушения на данъчното законодателство.
Улеснение за бизнеса е предвидената възможност при първоначалното си вписване в Агенцията по вписванията всяка
фирма да може да се регистрира доброволно по ДДС. Тази регистрация ще става по облекчена процедура, а фирмите ще
избегнат посещението на две администрации. Услугата ще се предоставя и по електронен път, при което ще отпадне
изискването за нотариално заверено пълномощно, когато заявлението за регистрация по ДДС се подава от адвокат. С
предложените промени се предвижда да отпадне и задължението фирмите да правят опис за наличните активи при
регистрация по ДДС.
Според промените данъчните ще имат достъп до документите и информацията за действителните собственици и
проверката на клиента съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Фирмите без дейност за съответната данъчна година няма да подават финансови отчети пред Търговския регистър,
предвиждат промени в Закона за счетоводството. Те се освобождават и от задължението да подават годишна данъчна
декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане. По данни на Националния статистически институт през
2016 г. 188 751 предприятия са подали декларация, че не са активни и не са извършвали дейност. По действащата сега
нормативна уредба обаче те са задължени да публикуват счетоводен баланс в Търговския регистър, като за това плащат
такса от 20 лв., ако актовете се подават електронно, и 40 лв. - за подаване на хартиен носител.
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√ Цeнaтa нa пeтpoлa oпитвa дa ce възcтaнoви. Cилeн cпaд нa зaпacитe в CAЩ
Цeнитe нa пeтpoлa в cpядa ce пoĸaчвaт нa фoнa нa дaннитe зa знaчитeлнo пoнижeниe нa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ и
cилнoтo ceзoннoтo тъpceнe.
Cтoйнocттa нa oĸтoмвpийcĸитe фючъpcи зa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ cyтpинтa нapacтвa c 29 цeнтa - дo
$51,09 зa бapeл.
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa ceптeмвpи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce
пoвишaвa c 21 цeнтa - дo $47,77 зa бapeл.
Cпopeд дaннитe нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo пeтpoлa (АРІ), пyблиĸyвaни във втopниĸ, зaпacитe oт пeтpoл в CAЩ пpeз
минaлaтa ceдмицa ca cпaднaли c 9,2 млн. бapeлa.
Oфициaлнитe дaнни нa aмepиĸaнcĸoтo eнepгийнo миниcтepcтвo щe излязaт пo-ĸъcнo днec. Aнaлизaтopитe oчaĸвaт тe дa
oтчeтaтa пoнижeниe нa зaпacитe oт cypoвинaтa c 3,4 млн. бapeлa.
B пoдĸpeпa нa пaзapa ca и cъoбщeниятa, чe дoбивът в нaй-гoлямoтo нaxoдищe нa Либия - Aш Шapapa във втopниĸ e
нapacнaл дo 230 xил. бapeлa нa дeнoнoщиe oт 200 xил. бapeлa в нeдeля.
Либия e ocвoбoдeнa oт зaдължeния пo cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa oт OΠEK и 11 cтpaни пpoизвoдитeлĸи
извън ĸapтeлa.
B cъщoтo вpeмe Eĸвaдop, yчacтниĸ в пaĸтa, зaяви нaмepeниe дa oгpaничи дoбивa cи нa тeĸyщoтo нивo oт 541 xил.бapeлa
нa дeнoнoщиe, зa дe нe дoпycнe cpив в изпълнeниeтo нa цeлитe нa cпopaзyмeниeтo.
Profit.bg
√ SOFIX записа нов ръст
Вчерашната сесия на БФБ-София донесе нов ръст на SOFIX. Индексът на сините чипове добави 0.23% достигайки ниво от
729.28 пункта. На годишна база SOFIX записва ръст от цели 58.8%. Сесията бе добра и за BGBX40 и BGTR30, които
постигнаха ръст от 0.34% и 0.44% до съответно 138.47 и 563.81 пункта. Единствени BGREIT отчете спад от 0.78% до ниво от
117.05 пункта.
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 7.044 млн. лева.
За високия дневен оборот основен принос имат няколко сделки при компании, които регулярно прехвърлят големи
пакети от началото на този месец.
3.1 млн. лева оборот бе оформен в резултат ба 3 сделки за общо 2 124 200 лота от емисията на Инвестиционна компания
Галата. Акциите на дружеството се търгуват за 1.500 лева за брой.
1.8 млн. лева оборот бе реализиран след 2 сделки за 694 636 лота от емисията на Регала Инвест. Дяловете на компанията
се търгуват при цена от 2.600 лева за лот.
Акциите на Химимпорт бяха обект на силна активност днес. Инвеститорите прехвърлиха 64 411 лота при 107 сделки,
реализирайки оборот от 120 хил. лева. Книжата на компанията поскъпнаха с 2.21% до 1.897 лева за лот. От началото на
годината, акциите на традиционно най-ликвидната компания на БФБ-София, са поскъпнали с 17.10%.
Втората най-търгувана позиция днес бе тази на Българска фондова борса-София. В рамките на 39 сделки бяха
прехвърлени 13 658 лота, записвайки оборот от 63 хил. лева. Книжата на БФБ-София поскъпнаха с 9.87% до 4.900 лева за
лот. Вчера стана ясно, че БФБ-София ще придобие Българска независима енергийна борса за сумата от 5.2 млн. лева. За
да се стигне до там обаче първо е необходимо решение от страна на Общото събрание на акционерите.
39 сделки бяха сключени за 7 985 лота от емисията на Свилоза. Реализираният оборот в резултат на търговията достигна
36 хил. лева. Акциите на компанията поскъпнаха с 7.19% до 4.770 лева за лот. Днес Свилоза публикува консолидираният
си финансов отчет за първото полугодие на тази година. Печалбата след данъци на компанията скача с внушителните
413% на годишна база до 12.8 млн. лева. За сравнение, към края на месец юни миналата година, печалбата бе 2.5 млн.
лева.
Акциите на ЗД Евроинс днес поскъпнаха с цели 33.07% до 1.690 лева за лот. До тук се стигна след 30 сделки за общо 37
056 лота, оформили оборот от 48 хил. лева. Ситуацията беше особено любопитна по време на ранната търговия, когато
сделка за 10 акции на застрахователното дружество, вдигна цената им с фантастичните 592.91% до 8.80 лв. за брой.
Сред компаниите, чиито акции записаха зелена сесия попадат ЕМКА (+5.03% до 3.151 лева за лот), Неохим (+3.13% до
59.000 лева за лот), Холдинг Варна (+3.07% до 33.600 лева за брой), Трейс груп (+2.11% до 4.800 лева за брой) и Софарма
имоти АД СИЦ (=1.23% до 6.570 лева за брой).
√ Доларът поскъпва след изнесените данни за щатската икономика
Доларът поскъпна сериозно днес, след като изнесените силни данни за търговията на САЩ отново повишиха очакванията
за вдигането на лихвите от страна на Федералния резерв, докато азиатските акции поскъпнаха, на фона на намаляването
на напрежението на Корейския полуоостров.
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун забави решението си за изстрелване на ракети към Гуам, докато изчаква да види
какво ще направи САЩ.
Спадането на напрежението бе достатъчно за южнокорейския индекс KOSPI да нарасне с 0.5%.
Следващият проблемен момент може да бъде общото военно учение между САЩ и Южна Корея, което започва на 21
август.
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Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.1%, докато японският Nikkei се колебаеше между положителната и
отрицателната територия.
Борсовата сесия на Уолстрийт вчера не очерта ясна посока, като трите основни индекса записаха минимални изменения
в двете посоки.
Изнесените вчера икономически новини бяха доста по-категорични, като продажбите на дребно в САЩ през юли
нараснаха с най-много от седем месеца насам.
Данните за продажбите на дребно за май и юни бяха ревизирани нагоре.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се повиши до
близо триседмичен връх и за последно бе на ниво от 93.849 пункта.
Еврото поевтиня до 1.1736 долара, макар че вчера намери солидна подкрепа при нивото от около 1.1686.
Йената понесе допълнителен удар от това, че инвеститорите отново се насочиха към по-рисковите активи и поевтиня до
110.64 спрямо долара. Поскъпването на долара с 1.4% вчера бе най-голямото за шатската валута от април насам.
Британският паунд също поевтиня, след като изнесените данни за инфлацията бяха по-слаби от очакваните. За последно
паундът се търгуваше срещу 1.2863 долара, след като изгуби 1.1% в предходната сесия.
Всичко това бледнее пред представянето на дигиталната валута биткойн, която скача с над 1 200 долара от началото на
месеца и вече достигна 4 100 долара, на фона на голямото спекулативно търсене.
На суровинните пазари възобновяването на апетита към риск свали цената на златото до 1 272.80 долара за тройунция,
отдалечавайки я от достигнатия в петък двумесечен връх от 1 291.86 долара.
Цената на щатския лек суров петрол нарасна с 18 цента 47.73 долара за барел, докато петролът от сорта брент поскъпна с
24 цента, до 51.04 долара за барел.
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