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Investor.bg
√ Чуждите инвестиции в България за първото полугодие се свиха почти наполовина
Още по-силен спад се наблюдава при чуждестранните вложения в недвижими имоти у нас - с 93%, показват данните
на БНБ
Преките чуждестранни инвестиции в България за първото шестмесечие възлизат на 405 млн. евро (0,8% от БВП), като са
намалели с 46,8% (355,9 млн. евро) спрямо същия период на миналата година, показват предварителните данни на
Българската народна банка (БНБ).

Източник: БНБ
Само през юни чуждестранните капиталовложения нарастват със 171,1 млн. евро, докато преди година увеличението
беше с 235,1 млн. евро.

Иззточник: БНБ
От януари до юни дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и
резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е
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отрицателен и възлиза на 123,9 млн. евро. Той е по-нисък с 296,9 млн. евро от дяловия капитал за същия период на
миналата година, който е положителен, в размер на 172,9 млн. евро.
През първите шест месеца на тази година нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти
възлизат на 3,4 млн. евро, докато година по-рано бяха 48 млн. евро. Според изчисленията на Investor.bg това е спад от
92,9%.
Сред страните с най-голям дял вложения в недвижими имоти се нарежда Русия (1,6 млн. евро), която държи 45,3% от
общия размер на инвестициите, направени от януари до юни. След нея се нарежда Украйна с 400 хил. евро инвестиции в
имоти и дял от 11,3%, и Казахстан с дял от 9,9% и 300 хил. евро вложения за периода.

Източник: БНБ
По предварителни данни реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба
или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) за първото шестмесечие на тази година
възлиза на 257,8 млн. евро, докато от януари до юни тя беше 353 млн. евро.
За януари – юни 2017 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с
чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е в
размер на 271,1 млн. евро, при 234,9 млн. евро за януари – юни 2016 г.
Най-големите нетни преки инвестиции в страната през първите шест месеца на тази година са направени от холандците –
283,3 млн. евро, следвани от швейцарците – 104,6 млн. евро.
По предварителни данни преките инвестиции в чужбина от януари до юни нарастват със 132,8 млн. евро, докато през
същия период на миналата година увеличението беше 62,3 млн. евро. През юни те се повишават с 36,3 млн. евро, докато
година по-рано увеличението беше с 40,1 млн. евро.
√ Девет банки искат да финансират проекти по Плана „Юнкер“
Българската банка за развитие и Европейската инвестиционна банка осигуряват 300 млн. евро за он-лендинг
програмата
Девет търговски банки са заявили интерес да финансират проекти по новата он-лендинг програма на Българска банка за
развитие (ББР) по Плана „Юнкер“. Всяка от тях има възможност да получи целеви ресурс до 50 млн. евро за финансиране
по индивидуалните си вътрешните правила за кредитиране. Държавната банка е в готовност да поеме и до 100% от риска
по заемите към българските фирми, съобщават от ББР.
Намерение да се включат в проектното финансиране заявяват Алианц Банк България, Българо-американска кредитна
банка, Банка Пиреос България, Инвестбанк, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Пощенска
банка, както и обединените с една заявка за участие ОББ и СИБАНК.
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На този етап програмата се радва на повишен интерес от страна на финансовите институции, който напълно отговаря на
предвидения за нея бюджет от 300 млн. евро. Ресурсът се осигурява съвместно от ББР и Европейската инвестиционна
банка в рамките на Инвестиционния план за Европа, напомнят от кредитната институция.
Он-лендинг програмата, която бе представена през юли, е насочена към малките, средни и междинни компании с
персонал до три хиляди души, които са вече клиенти на желаещите да партнират търговски банки.
Кредитните институции ще отпускат ново инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране от 3 до 24
млн. лева в рамките на приложими по програмата сектори на икономиката.
Бенефициентите ще се ползват от възможността за дългосрочен достъп до финансирането при максимален краен срок за
погасяване до 2032 г., а приложимият лихвен процент ще се формира от база шест месечен EURIBOR плюс надбавка от 2
до 4%. Така максималният лихвен процент по предоставен днес заем не би надхвърлял 3,7% годишно, пресмятат от ББР.
На база на получените заявки за участие държавната банка ще извърши селекция на кредитните институции, като целта е
да разпредели одобрените лимити за финансиране, и ще оповести одобрените банки-партньори по програмата.
В. Стандарт
√ Борисов: До 16 млрд. куб. м. газ ще минават по газопровода от и за Турция
15,7- 16 млрд. куб. м. газ ще могат да идват и от Турция, и за Турция. Това каза премиерът Бойко Борисов при проверка
на изграждането на Транзитен газопровод за Турция в участъка „Лозенец"-„Недялско".
„Доволен съм от това, че догодина по това време вече ще имаме газовият хъб в двете посоки", заяви той. „На много хора
не им се вярваше, но интерконекторите в България се строят", коментира премиерът и посочи, че по газопровода с
Турция се работи с пълен обем.
„Сменихме компресорите с най-добрите американски, така че има разлика между заварката по „Южен поток", която си
спомняте и това, което се строи в момента", обясни Бойко Борисов.
„Със Сърбия подписахме за 10 млрд. куб. м., така че започваме интерконектора и от другата страна. Ако е казал Господ,
по същия начин и с Гърция в края на годината да се изтъргува поръчката и да започне същинско строителство", поясни
премиерът и уточни, че правителството работи активно по това 15,4 млрд. куб. м. руски газ да идва директно в газовия
хъб.
„Руският газ може да дойде по тръбата, която правим в момента, ако не договорим между ЕК и „Газпром" директна
тръба в газовия хъб. Подготвяме се и за двата варианта", обясни премиерът и уточни, че е оптимист за срещата на високо
равнище, която ще се състои много скоро.
„С прозрачност, ясно изразени намерения и мотивирано сме стигнали до това, което се вижда тук днес", каза още Бойко
Борисов.
√ Теменужка Петкова: Ремонтира се геомембраната на "Цанков камък"
Искам ясно да заявя още веднъж – в момента се извършва извънпланов ремонт на геомембраната на яз. "Цанков камък",
който е за сметка на НЕК, а стойността на този ремонт е 80 000 лева. Това каза в Ямбол пред журналисти министърът на
енергетиката Теменужка Петкова, която, заедно с премиера Бойко Борисов, инспектира изграждането на газопроводната
отсечка Лозенец – Недялско.
Планово се ремонтира коритото на река Гашня, припомни още Петкова. Тя изрази надежда ремонтните дейности да
приключат бързо и призова опозицията от БСП да не спекулира повече с тази информация.
Преди дни ГЕРБ внесе в прокуратурата сигнал за нарушения при изграждането на яз. "Цанков камък". По данни от
проверки на АДФИ, около 200 млн. лв. са изразходвани, без да бъдат обявявани обществени поръчки за това. Стойността
на цялото съоръжение е 1 млрд.лв.
В. Монитор
√ Тировете с по-екологични двигатели с по-ниски пътни такси
Автомобилите с тегло над 3,5 тона, имащи двигатели, изхвърлящи по-малко вредни емисии в атмосферата, ще плащат
по-ниски тол такси в сравнение с по-старите модели камиони. Това заяви по Нова телевизия днес инж. Светослав Глосов,
член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Той добави, че се предвиждат различни цени, като според него отстъпки ще ползват по-големите превозвачи, които
използват повече пътната мрежа и плащат повече такси, както е например в Унгария. „Всичко това предстои да с обсъди
с превозвачите“, уточни инж. Глосов. Той поясни още, че заданието на обществената поръчка за изграждането на тол
системата и 6-те оферти, които бяха отворени в сряда, са за изработване на система. „Тя ще обхваща 80% от
републиканската пътна мрежа. Това не означава, че веднага 80 на сто от пътищата ще бъдат обхванати от нея“, обясни
още той. „Целта е системата да бъде изградена през 2018 г., да заработи от 2019 г. и да има възможност за гъвкавост и
развитие във времето“, добави Глосов.
Същевременно транспортният министър Ивайло Московски припомни в ефира на bTV, че над 50% от автомобилния
трафик у нас е транзитен и това налага прави наложително въвеждането на тол система в България.
„Един камион прекосява страната по най-натоварения трафик с еднодневна винетка за 10 евро", добави той. Според него
същият камион в Сърбия плаща 70 евро, в Унгария - 84 евро, в Словакия - 101 евро, в Австрия - 115 евро, а в Германия до
Хановер - 95 евро, което е средно между 8 и 10 пъти повече, отколкото в България.
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По думите му има механизми, които могат частично да компенсират поскъпването за местния бизнес. Министърът
цитира доклад на Световната банка, според който, ако се промени винетната система за таксуване за превозни средства
над 3,5 тона, приходите за държавата от този вид пътна такса биха били не по-малко от 1 млрд. лв. на година. „До 3,5
тона е разумно да си остане винетна система, защото става дума за личните автомобили на хората, бусовете и пикапите“,
смята още Московски.
Econ.bg
√ Текущата сметка излезе на плюс с 518 млн. евро в края на юни
Търговското салдо за юни е на минус с 24,8 млн. евро при дефицит от 126,7 млн. евро за същия месец на миналата
година
В края на юни текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 517,8 млн. евро при излишък от 854,3 млн. евро
година по-рано, показва статистиката на Българска народна банка (БНБ).
За първите шест месеца на годината тя също е на плюс с 825,6 млн. евро (1,7% от БВП) при излишък от 1,656 млрд. евро
(3,5% от БВП) за първото полугодие на миналата година.
Месец по-рано международните сделки бяха на положителна територия с 83,5 млн. евро.
Към 30 юни салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 480,5 млн. евро, при излишък от 713,6 млн. евро
година по-рано.
За първото полугодие на тази година текущата сметка е на положителна територия с 634,5 млн. евро, докато година порано излишъкът беше 844,8 млн. евро.
Текущата сметка включва вноса и износа, плащанията и постъпленията за услуги, парите, които емигрантите изпращат на
свои роднини в България, както и текущите трансфери между страната и останалия свят, като при излишък България се
оказва нетен кредитор на останалия свят, а при дефицит – длъжник.
Търговското салдо за юни е на минус с 24,8 млн. евро при дефицит от 126,7 млн. евро за същия месец на миналата
година. За периода януари – юни то е отрицателно в размер на 1,168 млрд. евро, като за същия период на 2016 г.
дефицитът възлиза на 835,6 млн. евро.
През юни износът на стоки е 2,374 млрд. евро и се повишава с 22,3% в сравнение с година по-рано. За първите шест
месеца на тази година експортът достига 12,465 млрд. евро, като се увеличава със 17,8% в сравнение със същия период
на 2016 г., когато беше 10,585 млрд. евро. За сравнение, износът за полугодието на годишна база намалява с 3,4%.
Вносът на стоки през юни е за 2,399 млрд. евро, като за една година нараства с 16%. През периода януари – юни
импортът е 13,633 млрд. евро и се увеличава с 19,4% спрямо същия период на миналата година. Вносът за януари – юни
2016 г. намалява на годишна база с 5,6%.
Салдото по услугите е положително в размер на 438 млн. евро, като година по-рано също беше на плюс с 486,5 млн.
евро. През първата половина на годината то е на положителна територия с 1,08 млрд. евро, като през същия период на
миналата година пак беше на плюс с 1,129 млрд. евро.
БНТ
√ Бисер Петков: Няма да се правят нови промени в пенсионната система (обзор)
Няма да се правят нови промени в пенсионната система, обяви социалният министър Бисер Петков. Така ще се запази
плавното нарастване на възрастта и стажа за пенсиониране по сегашните правила. Според тях, през 2019 година ще
отпадне и таванът за новоотпуснатите пенсии.
По-ниска безработица и обучаване на повече работещи, които да попълнят дефицита на кадри за бизнеса - са сред
основните приоритети на социалния министър Бисер Петков. За целта ще се облекчи още и режимът по наемане на
квалифицирани работници от трети страни или т.нар. разрешение тип "синя карта".
Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Търсим възможности да облекчим процедурата, едно от
нещата по които има съгласие да отпадне задължението след изтичане на срока за достъп до пазара на труда лицето,
което има синя карта да напуска страната, за да може да кандидатства за удължаване на този срок.
Държавата ще бори и трайно безработните в Северозападна България. Там от 1 септември започна нова услуга - хората
ще могат да наемат безработни от общината, ако имат нужда от помощ в дома си.
Ивайло Иванов - зам.-министър на труда и социалната политика: За първи път даваме възможност тези хора да бъдат
наемани от граждани, които се обръщат към общините и работодателите, за да може тези хора да бъдат използвани за
дейности извършвани в дома, т.е. внасяне и цепене на дърва и други такива дейности, и от които обществото има нужда.
По тази програма пилотно ще бъдат наети 830 лица.
До края на октомври трябва да е готова и новата концепция за реформа с ТЕЛК-удостоверенията, обявиха още от
социалното министерство. Предстои да се създаде и национален регистър на осиновяванията.
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В. Сега
√ 2000 семейства ще наемат детегледачки с европари
275 майки са се възползвали от новата възможност да получават заплата и половина при ранно връщане на работа
2000 семейства, чиито деца на се приети на детска ясла или градина, ще бъдат подкрепени да се върнат на работа. Това
ще стане чрез осигуряването на детегледачки, които да гледат малчуганите им и на които държавата ще плаща по една
минимална работна заплата в продължение на 18 месеца. Средствата ще дойдат от оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", разказаха вчера от социалното министерство при представянето на приоритетите си. Повече
информация се очаква през септември.
Детегледачите трябва да са безработни, но изборът на конкретен човек ще е в ръцете на родителите. Програмата ще се
изпълнява от Агенцията по заетостта и ще има общ бюджет 20 млн. лв. Подобна схема - "Отново на работа",
съществуваше и в предишния програмен период, като имаше възможност семейството да наеме близък - баба или дядо,
стига да е безработен. Програмата обаче често беше блокирана поради липса на подходящи детегледачи.
Друга мярка, насочена към родителите и въведена от 1 юни т.г., пък вече се радва на голям интерес, отчете министър
Петков. Само за два месеца 275 майки са се върнали на работа преди навършване на 1 година на детето си, за което са
получили 50% от полагащото им се обезщетение за гледане на дете към заплатата си.
Министерството на труда и социалната политика обмисля да увеличи часовете, в които безработните лица трябва
полагат общественополезен труд, за да получават социални помощи. Промяната ще е част от мерките за по-плътно
обвързване на социалните помощи със заетостта, стана ясно още от изявленията на зам.-министър Росица Димитрова. И
в момента по закон помощите на безработните лица се спират, ако те откажат предложената им "подходяща" работа от
бюрата по труда. "Ще продължим да налагаме тези санкции, като ще разработим и нови санкциониращи механизми",
коментира зам. социалният министър Росица Димитрова.
В момента хората без работа, имащи регистрация в бюрата по труда, са длъжни да работят по 4 часа на всеки 14 дни, в
противен случай губят помощите си за месеца, в който не са работили. С колко часа евентуално ще се увеличат
въпросните 4 часа обаче, тепърва ще се обмисля. Спирането на помощите при отказ от предложената работа ще се
прилага с още по-голяма сила при пилотната програма, по която от 1 септември в 14 общини в Монтана, Враца и Видин
ще се наемат на работа 830 безработни, коментира още Димитрова. Въпросните лица ще могат да извършват работа и у
дома, като дори цепене на дърва, като всяка община ще реши какви услуги да субсидира, както и дали да събира такси за
тях.
Според социалния министър основният проблем на пазара на труда вече не е високата безработица, тъй като тя вече е на
нивата от преди кризата, а недостигът на квалифицирана работна ръка. За целта ведомството му смята да обучи в
следващите години 50 хил. души със средства от собствения си бюджет и още 100 хил. души - с пари от ОП "Развитие на
човешките ресурси". Предстои облекчаване на режима за получаване на синя карта, който да улесни допълнително
наемането на кадри от чужбина.
"Социалното министерство няма намерение да прави промени в параметрите на пенсионната система, приети през 2015
г. относно възрастта и стажа за пенсиониране", обяви още министърът. По думите му пенсиите ще се увеличават всяка
година заради увеличаването на тежестта на осигурителния стаж, а през 2019 г. трябва да се случи обещаното падане на
тавана на пенсиите. Относно реформата на ТЕЛК-овете той обеща до края на октомври ведомството му да предложи
концепция за промени при медицинските експертизи на работоспособността.
ИЗЧАКВАНЕ
"Ако бизнесът и синдикатите не се договорят за размера на минималните осигурителни доходи за догодина, ще се
наложи държавата да ги определи", коментира министър Бисер Петков. Той обаче не пожела да се ангажира с прогноза
дали праговете ще бъдат увеличени, за да не влияе на процесите. По думите му са насрочени още един кръг преговори
за 23-25 август, като едва след тях ще стане ясно дали ще има договорка. Първият рунд от преговорите вече бе
бойкотиран от работодателските организации, тъй като според тях определяните минимални прагове се разминават
драстично с икон
В. Дума
√ Внасяме повече зеленчуци спрямо 2016 г.
За периода януари-май тази година у нас са внесени 133,1 хил. тона пресни зеленчуци, което е с 3,6 на сто повече в
сравнение със същия период на миналата година. Това сочат данните в оперативен анализ на Министерството на
земеделието, храните и горите (МЗХГ). Ръстът на вноса на пресни зеленчуци се дължи основно на нарастване на
доставките на картофи и домати, съответно с 3,8 хил. тона, или 17,5% и с 4,9 хил. тона - 13,8 на сто. Сред останалите
продукти значително увеличение има при вноса на гъби - над двадесет пъти, а над два пъти повече сме внасяли чесън и
спанак. Ръстът при импорта на марули, тикви и патладжани е между 10,6 и 39,1 на сто. Сред традиционно внасяните в поголеми количества зеленчуци, намаление на вноса се наблюдава при краставиците, морковите и репите, лука, някои
видове гъби, пиперките и зелето - от 2,4% при краставиците до 25,2% при зелето.
За първите пет месеца на годината внесените пресни плодове в страната са 99 хил. тона пресни плодове, което е с 5,2%
по-малко спрямо същия период на 2016 г. Водещ остава импортът на видове, каквито не се произвеждат в страната, като
цитрусови плодове и банани. Съществен дял заемат и доставките на ябълки, които обаче намаляват с 1,9% на годишна
база, до 22,2 хил. тона. Сред останалите плодове, намаление спрямо съответния период на 2016 г. се отчита при импорта
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на пъпеши, грозде, праскови, нектарини и дини, а увеличение - при този на ягоди, круши, сливи, вишни, черупкови
плодове, малини, дюли и череши - с между 12,7% и близо три пъти, най-значително при черешите, пише още в анализа.
√ Липсата на работна ръка пречи за развитието на икономиката ни
Като най-голям проблем за развитието на икономиката ни се очертава липсата на работна ръка. Това коментира пред
БНР Явор Алексиев от Института за пазарна икономика. Преструктурирането на преработващата промишленост, което е в
основата на индустриалните зони, е обвързано с необходимостта от нов тип работна ръка, каквато липсва, каза още той.
Според експерта компаниите в много сектори буквално се "бият" за хора, но тенденцията вече излиза от София. За
съжаление обаче остава в южната част на страната. В Пловдив и Стара Загора има много силни данни за пазара на труда
през последните две тримесечия. Като погледнем обаче малко на север - нито доходите на домакинствата изглеждат
така, нито ръстът на възнагражденията, нито заетостта, коментира още той.
Разходите на домакинствата се вдигат малко по-бързо от доходите, но националната статистика отчита много покупки на
стоки за дълготрайна употреба, които не се правят, когато ситуацията при домакинските бюджети се влошава, каза Явор
Алексиев. Според експерта доходите от работна заплата растат, а това е ключов индикатор, който икономистите следят.
Darik.bg
√ Ръст на туристите отчитат в Родопите
Ръст на туристите отчита това лято в Родопите. На засилен интерес се радват в Баните, където по първоначални данни
близо 10% повече хора са предпочели родопското селище да прекарат почивката си. „Всички хотели и къщи за гости са
пълни, Баните е предпочитано, както от родни, така и от чуждестранни туристи. Все още не е приключил сезона, но на
този етап ръстът е видим и надхвърля със сигурност летуващите от м.г. поне с 10%“, коментира кметът на община Баните
Милен Белчев. Според него летовниците са привлечени най-вече от лечебните свойства на минералната вода, както и от
спокойната обстановка.
Цените за нощувките в Баните варират, в зависимост от местото за настаняване и категоризацията му, като започват от 15
лв. за легло и стигат до 70 лв. за стая.
Като успешен определят летния туристически сезон и в Чепеларе. От Туристическия информационен център съобщават,
че заетост на местата за настаняване е висока.
Хотелите са около 50 процента пълни през ваканционните юли и август, а в почивните дни заетостта е близо 100
процента, коментират от туристическия център в родопския град.
За поредна година в района на Мечи чал има "Лаптопаджийски лагер" - почивка за хора с професии, които могат да
бъдат упражнявани дистанционно.
Предимно български клиенти почиват през лятото в Чепеларе. Увеличава се потокът от групи за пешеходен туризъм в
планината според данни на Туристическия център. Сред планинарите се забелязват също английски, ирландски,
холандски, испански туристи, преминаващи през Чепеларе в пешеходните си маршрути из Рила, Пирин и Родопите.
Интересът на туристите привличат и селските дестинации Орехово, Забърдо, Хвойна.
Запазва се тенденцията на ръст на туристи и през летния сезон в района на Чепеларе, според обобщение на
Туристическия информационен
център.
"Лаптопанджийският лагер" се оказа много успешен туристически продукт, насочен към професии като компютърни
специалисти, юристи, финансисти, преводачи, посочват от центъра. Лагерът съчетава виртуален офис високо в планината
и условия за почивка.
Пампорово- Мечи чал се развива и като обединена лятна дестинация. Свързването на двата курорта през летния сезон
създаде общия велопарк Пампорово- Мечи чал с 50 км обща дължина на трасетата за колоездачи. Предимно български
туристи почиват в Пампорово през лятото, а от чуждестранните клиенти преобладават гърци и турци. През този летен
сезон се очертава тенденцията за предимно неорганизирани туристи, които сами резервират онлайн почивката си,
уточняват от „Пампорово”. С подобни пътувания без посредничество на туроператори, в курорта летуват американци,
австрийци и др.
Единична е ситуацията и в другите курортни ядра в района, като Ягодина, Триград, Доспат, Девин и др.
Money.bg
√ 2/3 от българите биха платили данъците си с карта
66% oт бългapитe биxa изпoлзвaли бaнĸoвaтa cи ĸapтa, зa дa плaтят cвoитe дaнъци, aĸo имaxa шaнc, пoĸaзвa изcлeдвaнe
пo пopъчĸa нa Vіѕа в 10-тe нaй-гoлeми бългapcĸи гpaдa. Πpeз 2014 г. тoзи пpoцeнт бe 41.
Ocнoвнoтo пpeдимcтвo нa плaщaниятa нa РОЅ тepминaл e, чe cпecтявaт нa пoтpeбитeлитe тъpceнeтo нa бaнĸoмaт (54%), зa
дa тeглят пapи, и дa плaщaт зa cвoитe дaнъци в бpoй.
Caмo пpeди дни влacттa пpeдcтaви пpoeĸт нa пpoмeни, cпopeд ĸoитo във вcичĸи дъpжaвни инcтитyции и oбщини тpябвa
дa ocигypят възмoжнocт нa гpaждaнитe дa плaщaт пo бaнĸoв или eлeĸтpoнeн път.
Πo-гoлямaтa чacт oт xopaтa, ĸoитo плaщaт cвoитe дaнъци oнлaйн или чpeз бaнĸoв пpeвoд, имaт виcoĸи дoxoди, 86% oт тяx
имaт виcшe oбpaзoвaниe и 85% oт тяx ca нaeти. Toвa e пoпyляpeн нaчин зa paзплaщaнe пpи 52% oт aнĸeтиpaнитe мъжe,
xopaтa нa възpacт мeждy 36 и 45 гoдини (29%) и 52% oт тeзи, ĸoитo живeят извън Coфия. Cpeд пpeдимcтвaтa нa ĸapтoвитe
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плaщaния, ĸoитo oтчитa пpoyчвaнeтo, e, чe тe ca yдoбни (76%), cпecтявaт вpeмe (62%), лecнo ce изпълнявaт (54%) и нямa
нyждa oт бaнĸoмaт (54%).
"Xopaтa пpoявявaт вce пo-гoлям интepec ĸъм нoвитe нaчини дa плaщaт дaнъцитe cи - c 8% pъcт дo 70% пpeз 2017 г., в
cpaвнeниe c 62% пpeз 2016 г. Toвa e яceн знaĸ, чe тpябвa дa ocигypим aлтepнaтивни нaчини зa плaщaнe, ĸoитo гapaнтиpaт
cигypнocт и пpoзpaчнocт пpи пapичнитe тpaнcaĸции. B тяcнo cътpyдничecтвo c инcтитyциитe ycилиятa ни във Vіѕа ca
нacoчeни ĸъм ocигypявaнe нa пoвeчe РОЅ тepминaли и възмoжнocти зa плaщaнe c ĸapти в пyбличния ceĸтop в Бългapия.
Πo тoзи нaчин нe caмo щe пpeдocтaвим нa пoтpeбитeлитe лeceн, бъpз и cигypeн нaчин зa oбмeн нa пapи и ycлyги, нo и щe
дoпpинeceм зa oгpaничaвaнe нa cивaтa иĸoнoмиĸa. Бpoят нa xopaтa, ĸoитo плaщaт в тoчĸaтa нa пpoдaжбa ce e yдвoил зa
eднa гoдинa и cъм yбeдeнa, чe тaзи пoлoжитeлнa тeндeнция щe пpoдължи и в бъдeщe", ĸaзa Kpacимиpa Paйчeвa,
мeниджъp нa Vіѕа зa Бългapия.
Peзyлтaтитe oт пpoyчвaнeтo яcнo paзĸpивaт пpeдпoчитaниятa нa пoтpeбитeлитe зa лecни и yдoбни плaщaния, ĸoитo биxa
мoгли дa бъдaт изпълнeни нaвcяĸъдe, ĸaтo нa 70% им дoпaдa, чe мoгaт дa плaщaт пo вcяĸo вpeмe нa дeня oнлaйн, a 67%
xapecвaт фaĸтa, чe нe e нyжнo cъoбpaзявaнe c paбoтнoтo вpeмe. Ocвeн тoвa бpoят нa xopaтa, ĸoитo ca плaтили cвoитe
дaнъци в бpoй, e нaмaлял c 16% зa пeт гoдини - oт 88% пpeз 2013 г. нa 72% пpeз 2017 г.
Publics.bg
√ Днес се чества Денят на миньора
Всяка година на 18 август, Денят на Успението на Св. Иван Рилски, патрон на българските миньори и работещите в
минната промишленост, българската минна общественост чества своя професионален празник - Деня на миньора.
По предложение на пернишките въглекопачи, цар Фердинанд издава Указ, с който определя 18 август – Деня на
успението на Св. Иван Рилски, за ден, в който се чества професията на миньора, дава дан на уважение и преклонение
пред неговия труд, посветен изцяло на хората.
Определянето за патрон на българските миньори на Свети Иван Рилски не е случайно. Най-българският светец притежава
характерните черти на професията на миньора: твърдост, воля, състрадание и човеколюбие, посочва БГНЕС. През 1994 г.
с постановление на Министерския съвет, честването на празника бе възстановено.
Manager.bg
√ Фед: Мерките за разхлабване на банковите разпоредби в САЩ са опасни
Усилията на правителството на САЩ да разхлаби разпоредбите за банките са опасни и изключително късогледи, заяви в
интервю за в."Файненшъл таймс" вицепрезидентът на Федералния резерв на САЩ Стенли Фишер, цитиран от Ройтерс.
Той отбеляза, че има притеснителни признаци за усилия да се върне статуквото, което предшестваше финансовата криза
през 2008 година.
Опасявам се, че американската политическа система може да ни насочи в посока, която е много опасна, посочи Фишер.
Минаха близо 80 години след 1930 година, преди да се появи нова финансова криза с такъв магнитуд. И сега, след 10
години, всички искат да се върнат към статуквото преди голямата финансова криза. Намирам това за наистина
изключително опасно и крайно късогледо, посочи Фишер.
Републиканците в Камарата на представителите гласуваха през юни за замяна на закона "Дод-Франк" от 2010 година,
реформиращ Уолстрийт. Тази стъпка се очаква да открие пътя към промяна или премахване на разпоредбите, въведени
заради финансовата криза 2007-09 година.
Законът "Дод-Франк" бе подписан през 2010 г. от президента Барак Обама. Той съдържа 2300 страници и задължава
банковите гиганти да се подлагат на стрес тестове всяка година, така че да бъде оценявана тяхната стабилност в случай
на финансова криза. Със закона се създаде службата за финансова защита на потребителите. Законът също така изисква
от банките да имат по-големи капиталови резерви за предотвратяване на кризи.
Централни банкери, сред които ще бъдат Фишер, президентката на Управлението за федерален резерв на САЩ Джанет
Йелън и президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги ще присъстват следващата седмица на
световна финансова конференция в Джаксън Хол, щата Уайоминг
Profit.bg
√ Червена сесия на БФБ
Вчера сесията бе червена за три от четирите индекса на БФБ-София.
SOFIX записа спад от 0.23% до ниво от 729.19 пункта. Това се случи само ден, след като индексът на сините чипове успя да
пробие 730 пункта за първи път от близо 9 години насам.
Индикаторите BGBX40 и BGTR30 намаляха с 0.34% и 0.26% до съответно 138.22 и 564.59 пункта.
Единствено BGREIT днес отчете повишение, добавяйки 0.15% до 117.69 пункта.
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 4.240 млн. лева.
Традиционно напоследък, голяма част от оформения оборот се дължи на прехвърляния при няколко конкретни
компании, като Инвестиционна компания Галата и Регала Инвест.
Този път прехвърлянията при Инвестиционна компания Галата реализираха оборот от 2.2 млн. лева, а при Регала Инвест
– 1.07 млн. лева.
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Най-търгуваната позиция днес бе тази на Химимпорт, като това е трета поредна сесия, в която акциите на компанията се
търгуват при над 100 сделки за деня. Инвеститорите прехвърлиха по време на днешната сесия общо 135 339 лота, при
142 сделки, оформяйки оборот от 260 хил. лева. Книжата на компанията поевтиняха леко с 0.31% до 1.939 лева за лот. От
началото на годината дяловете на Химимпорт поскъпват с 19.69%.
23 сделки бяха сключени за общо 7 492 лота от емисията на ТБ Централна кооперативна банка, записвайки оборот от 14
хил. лева. Акциите на търговската банка загубиха 1.03% до 1.930 лева за лот.
180 хил. лева оборот бе реализиран в резултат на 19 трансакции за общо 78 328 лота от емисията на Адванс Терафонд АД
СИЦ. Книжата на дружеството поевтиняха с 0.39% до 2.300 лева за брой. Към края на юли 2017 г. Адванс Терафонд
АДСИЦ притежава 218 019 дка земеделска земя и 139 дка градска земя, става ясно от месечния бюлетин на дружеството.
Сред компаниите, чиито акции записаха зелена сесия попадат Индустриален Холдинг България (+2.35% до 1.045 лева за
лот), Фонд за недвижими имоти България АД СИЦ (+1.21% до 2.419 лева за лот), ТБ Първа Инвестиционна Банка (+0.90%
до 5.400 лева за брой), Алкомет (+0.88% до 17.150 лева за лот) и Свилоза (+0.71% до 4.825 лева за лот).
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