Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

бТВ новините
√ Достатъчни ли са 460 лв. за наемане на детегледачка?
Проектът за наемане на детегледачки срещу минимална работна заплата за семейства, чиито деца не са приети на ясла
или детска градина, може да проработи в по-малките населени места. В София обаче в много от случаите ще се наложи
родителите да доплащат, стана ясно от разговор в предаването „Тази сутрин” по bTV.
Програмата е част от новите мерки на държавата за връщане на майките на работа. Около 2000 майки, чиито деца не са
били приети в детска ясла или градина, ще могат да наемат бавачка, за която ще се плаща с евросредства. За целта се
предвиждат 20 милиона лева до 2020 г.
“За София за гледане на едно дете на пълен 8-часов работен ден заплащането е около 800 лева нето на месец, a
минималната работна заплата е 460 лв. в брутен размер”, отбеляза Габриела Христова, мениджър на агенция за
детегледачки.
„На тази стойност е възможно проектът да проработи в по-малки населени места, където минималната работна заплата е
достатъчна за нормален начин на живот”, допълни тя.
„В София средната работна заплата е два пъти по-висока, отколкото във Видин. В провинцията ще работи без доплащане,
а в София в много от случаите ще трябва родителите да доплатят със свои средства, за да получат това, което търсят”, каза
и Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Според него това е мярка, която разкрива допълнителни резерви на пазара на труда. Той изтъкна, че работещите жени на
възраст между 15 и 30 г. са по-малко, отколкото работещите мъже и една от причините е отглеждането на децата.
„Когато една млада жена има висока квалификация и може да даде много повече на работното си място, гледа дете, а
друг безработен, който няма тази висока квалификация и не може да заеме нейното място, също не се реализира на пазара
на труда. С тази мярка се получава двоен ефект. И двамата работят това, което могат най-добре”, подчерта Велев.
Габриела Христова подчерта също, че на жените да бъде предоставено добро обучение и подборът за тях да бъде много
добър. Тя изреди и качествата, които търсят при детегледачките - да бъде отговорна, емоционално стабилна, коректна.
Във възрастовата граница между 15 и 29 г. е много по-ниска заетостта на жените – при тях е 36%, а при мъжете – около
48%, каза и заместник-социалният министър Зорница Русинова.
„Това е програма, която цели да осигури заетост и връщане на родители, не само майки, много често са и бащи, които
нямат възможност да запишат децата си в ясла или детска градина. Целта е този потенциал от неактивни, безработни,
които нямат възможност да се реализират на пазара на труда, да се върнат на работа”, посочи тя.
По думите й в момента има около 90 000 безработни жени в България, които са неактивни, а около 56 000 от тях са извън
системата на Бюрата по труда. Нашата цел е да ги подпомогнем да се върнат на работа, каза зам.-министърът.
Очакванията са 1500-2000 семейства в цялата страна да се възползват от тази програма.
Те трябва да докажат, че детето не е прието на ясла или детска градин. Приоритет ще имат самотните родители и хора с
увреждания.
Вторичният ефект от програмата може да се търси при жени в предпенсионна възраст, които поради някаква причина са
съкратени или останали без работа. Така те ще могат да намерят реализация в рамките на 1-2 г., стана ясно още от думите
на Русинова.
Вижте повече във видеото.
В. „Сега“
√ В София родителите може да доплащат за детегледачките с европари
Програмата с европейски пари за наемане на детегледачки за семействата, чиито деца не са приети на ясла или детска
градина, може да проработи в по-малките населени места, но в София в много от случаите ще се наложи родителите да
доплащат. Причината е, че детегледаките ще се наемат на минималната заплата от 460 лв. Именно в София всъщност
проблемът с липсата на места в детските заведения е най-тежък. В малки градове или в селата места има за всички. “За
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София за гледане на едно дете на пълен 8-часов работен ден заплащането е около 800 лева нето на месец, a минималната
работна заплата е 460 лв. в брутен размер. На тази стойност е възможно проектът да проработи в по-малки населени места,
където минималната работна заплата е достатъчна за нормален начин на живот”, коментира пред БТВ Габриела Христова,
мениджър на агенция за детегледачки. Зам.-министърът на труда Зорница Русинова обясни, че няма пречка семействата
да доплащат за детегледачките, които те сами ще избират от безработните в бюрата по труда. Семействата ще трябва да
доказват, че детето им не е прието в ясла или детска градина.
Програмата на МТСП се очаква започне през септември, въпреки че към момента тя не е публикувана. Около нея засега
има доста неясноти. Около 1500-2000 майки, чиито деца не са били приети в детска ясла или градина, ще могат да наемат
бавачка, за която ще се плаща с евросредства. За целта се предвиждат 20 милиона лева до 2020 г.
„Когато една млада жена има висока квалификация и може да даде много повече на работното си място, гледа дете, а
друг безработен, който няма тази висока квалификация и не може да заеме нейното място, също не се реализира на пазара
на труда. С тази мярка се получава двоен ефект. И двамата работят това, което могат най-добре”, обясни шефът на АИКБ
Васил Велев. Габриела Христова подчерта също, че на жените да бъде предоставено добро обучение и подборът за тях да
бъде много добър.
Заетостта на жените между 15 и 29 г. е много по-ниска от тази при мъжете. Ако при мъжете в тази възрастова група работят
почти половината - 48%, то при жените заети са едва 36%, каза Зорница Русинова.
„Това е програма, която цели да осигури заетост и връщане на родители, не само майки, много често са и бащи, които
нямат възможност да запишат децата си в ясла или детска градина. Целта е този потенциал от неактивни, безработни,
които нямат възможност да се реализират на пазара на труда, да се върнат на работа”, посочи тя.
По думите й в момента има около 90 000 безработни жени в България, които са неактивни, а около 56 000 от тях са извън
системата на Бюрата по труда. Нашата цел е да ги подпомогнем да се върнат на работа, каза зам.-министърът.
Actualno.com
√ Парите от държавата за детегледачки ще са недостатъчни
Проектът за наемане на детегледачки срещу минимална работна заплата за семейства, чиито деца не са приети на ясла
или детска градина, може да проработи в по-малките населени места. В София обаче в много от случаите ще се наложи
родителите да доплащат. Програмата е част от новите мерки на държавата за връщане на майките на работа. Около 2000
майки, чиито деца не са били приети в детска ясла или градина, ще могат да наемат бавачка, за която ще се плаща с
евросредства. За целта се предвиждат 20 милиона лева до 2020 г.
“За София за гледане на едно дете на пълен 8-часов работен ден заплащането е около 800 лева нето на месец, a
минималната работна заплата е 460 лв. в брутен размер”, отбеляза Габриела Христова, мениджър на агенция за
детегледачки. „На тази стойност е възможно проектът да проработи в по-малки населени места, където минималната
работна заплата е достатъчна за нормален начин на живот”, допълни тя. „В София средната работна заплата е два пъти повисока, отколкото във Видин. В провинцията ще работи без доплащане, а в София в много от случаите ще трябва
родителите да доплатят със свои средства, за да получат това, което търсят”, каза и Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал. Според него това е мярка, която разкрива допълнителни резерви на пазара на
труда. Той изтъкна, че работещите жени на възраст между 15 и 30 г. са по-малко, отколкото работещите мъже и една от
причините е отглеждането на децата.
„Когато една млада жена има висока квалификация и може да даде много повече на работното си място, гледа дете, а
друг безработен, който няма тази висока квалификация и не може да заеме нейното място, също не се реализира на пазара
на труда. С тази мярка се получава двоен ефект. И двамата работят това, което могат най-добре”, подчерта Велев, цитиран
от бтв. Габриела Христова подчерта също, че на жените трябва да бъде предоставено добро обучение и подборът за тях
да бъде много добър. Тя изреди и качествата, които търсят при детегледачките - да бъде отговорна, емоционално
стабилна, коректна. Във възрастовата граница между 15 и 29 г. е много по-ниска заетостта на жените – при тях е 36%, а при
мъжете – около 48%, каза и заместник-социалният министър Зорница Русинова. „Това е програма, която цели да осигури
заетост и връщане на родители, не само майки, много често са и бащи, които нямат възможност да запишат децата си в
ясла или детска градина. Целта е този потенциал от неактивни, безработни, които нямат възможност да се реализират на
пазара на труда, да се върнат на работа”, посочи тя.
По думите й в момента има около 90 000 безработни жени в България, които са неактивни, а около 56 000 от тях са извън
системата на Бюрата по труда. Нашата цел е да ги подпомогнем да се върнат на работа, каза зам.-министърът. Очакванията
са 1500-2000 семейства в цялата страна да се възползват от тази програма. Те трябва да докажат, че детето не е прието на
ясла или детска градина. Приоритет ще имат самотните родители и хора с увреждания. Вторичният ефект от програмата
може да се търси при жени в предпенсионна възраст, които поради някаква причина са съкратени или останали без работа.
Така те ще могат да намерят реализация в рамките на 1-2 г., стана ясно още от думите на Русинова.
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Важни обществено-икономически и политически теми
В. „Дума“
√ Предлагат нов мост над р. Дунав заради проблема с трафика
Четири пъти се е увеличило движението на тежки камиони през митницата през последните години
Единственият вариант да се реши проблемът със задръстванията на "Дунав мост" е изграждането на нов мост, паралелно
с настоящия, като най-добрият вариант е той да бъде свързан с предстоящата магистрала Русе - Велико Търново. Това заяви
вчера пред БНТ областният управител на Русе Галин Григоров. "Това е един от най-сериозните проблеми пред нашия
регион както от страна на Румъния, така и от страна на България", коментира той.
Пpeминaвaнeтo пpeз мocтa дeйcтвитeлнo e изпитaниe. Шoфьopи ce oплaквaт, чe им ce нaлaгa дa чaкaт c чacoвe, зa дa
пpeминaт пpeз cъopъжeниeтo. Зaдpъcтвaниятa вpeдят и нa мecтния бизнec. Tpaнcпopтни фиpми oт paйoнa нa Pyce дopи ca
пpeкpaтили пpeвoзвaчecкaтa cи дeйнocт зapaди oгpoмнитe oпaшки и бaвнoтo пpeминaвaнe пpeз мocтa. "Зa пocлeднитe 2
гoдини нaд 20 тpaнcпopтни фиpми в paйoнa, кoитo paбoтят ocнoвнo c Pyмъния и пpeвoзвaт тoвapи, ca ce oткaзaли дa
извъpшвaт тaзи дeйнocт. Шoфьopитe peaлнo нe мoгaт дa cи зapaбoтят нaдницaтa, зaщoтo пpeз пoвeчeтo вpeмe ca пo
oпaшкитe", пocoчи Гpигopoв. По думите му Агенция "Митници" все по-бързо обработва автомобилния поток и издава
винетки, въпреки това трафикът остава натоварен.
Tpaфикът нa Дyнaв мocт пpи Pyce ce e yвeличил двoйнo caмo в paмкитe нa eднa гoдинa, cъoбщи директорът на митницата
в Русе Beнциcлaв Xaлaджoв. "Haблюдaвaмe тeндeнция нa пocтoяннo yвeличeниe нa тpaфикa. Пpeди дa влeзeм в EC, кoгaтo
имaшe пълeн митничecки кoнтpoл, тeжкият тpaфик бeшe oкoлo 500 кaмиoнa нa дeнoнoщиe. Пpeз пocлeднитe гoдини
тpaфикът нa тeжки кaмиoни дocтигa 2000 - 4 пъти yвeличeниe", кaзa Xaлaджoв. Зaбeлязвa ce и cepиoзнo зacилвaнe и нa
aвтoмoбилния тpaфик пo мocтa. Зa 2016 г. тpaфикът e бил oкoлo 750-760 xил. aвтoмoбилa. Зa изтeклитe пoчти 8 мeceцa oт
тaзи гoдинa тpaфикът e yдвoeн - 1 370 000. Увeличeниeтo ce дължи ocнoвнo нa пpeминaвaщитe вce пoвeчe лeки aвтoмoбили
зapaди cилния тypиcтичeски ceзoн. Teжкият тpaфик e зaпaзeн кaтo oбeм.
Oбpaбoткaтa нa дoкyмeнтитe нa eдин кaмиoн oтнeмa cpeднo 2-3 минyти, кoeтo e възмoжнo блaгoдapeниe нa изцялo
eлeктpoнизиpaнaтa cиcтeмa нa митницитe. Bъпpeки тoвa зaдpъcтвaниятa ca eжeднeвиe.
Пpиxoдитe нa митницaтa cъщo pacтaт. Cъбpaни ca c 22 млн. лв. пoвeчe зa пъpвитe 8 мeceцa нa 2017 г. в cpaвнeниe cъc cъщия
пepиoд нa 2016 г. Oт митницaтa oчaквaт дa нaдxвъpлят плaниpaнитe пpиxoди c 2,5 млн. лв.
√ 30% нови изложители на панаира в Добрич
25-то международно изложение "Селското стопанство и всичко за него" ще се проведе от 29 август до 2 септември в
Добрич. Изложението ще се проведе на традиционното място - спортен комплекс "Простор", съобщиха организаторите на
"Добрички панаир". До момента 90 фирми са заявили участие. Сред тях изложители от Румъния, Турция, Гърция и Италия.
30 процента от изложителите ще присъстват на форума за първи път. Тази година Добричкият панаир отново отделя
специално внимание на животновъдството. Ще бъдат представени елитни породи животни - овце, крави, коне, както и
продукти от тях.
Dnes.bg
√ МОН: Засилва се интересът към техникумите
Над 62% от седмокласниците ги посочили като първо желание
За над 62% от учениците, записани в професионалните паралелки и училища, професионалното образование е първи избор
при кандидатстване. Това показват първоначалните данни за приема през тази година, съобщиха от Министерството на
образованието и науката.
От 21 966 ученици в професионални гимназии и паралелки 13 810 са записани след 7 клас по първо желание в първо
класиране. Общо 17 993 или почти 82% осмокласници са приети по първо и второ желание в професионална гимназия или
паралелка. Тези данни, според заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова, говорят за повишаване
не интереса към професионалното образование.
В трите етапа на класиранията за кандидатстване след 7 клас има данни за участвали 47 356 ученици. 46% от тях са
записани след първите два етапа на класирането и са класирани за трети етап в паралелки за придобиване на
професионална квалификация.
Изборът на 46 процента от учениците определя засега като най-търсени следните специалности: Компютърна техника и
технологии, Икономическа информатика, Автотранспортна техника, Икономика и мениджмънт, Механизация на селското
стопанство, Производство на кулинарни изделия и напитки, Кетъринг, Производство и обслужване в заведенията за
хранене и развлечения, Системно програмиране, Организация на хотелиерството, Организация на туризма и свободното
време, Строителство и архитектура, Приложно програмиране, Оперативно счетоводство и Банково дело.
515 ученици са записани вече в паралелките по новата професия "Приложно програмиране".
До началото на учебната година ще бъдат готови типовите и училищни планове и учебни програми по всички
специалности, по които е реализиран прием за учебната 2017-2018 г. Те са разработени от експертите в МОН с помощта
на учители, университетски преподаватели и партньори от бизнеса.
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Това е само част от предвидените за разработване и внедряване над 2800 типови учебни планове, 6000 учебни програми
по учебните предмети от професионалната подготовка и 320 изпитни програми за държавните изпити за придобиване на
професионална квалификация. Тази учебна документация ще бъде постоянно актуализирана и осъвременявана в
сътрудничество с бизнеса, за да бъде адекватна на неговите потребности.
Капитал
√ БНБ очаква задържане на лихвите и растеж на кредитирането
Увеличението на депозитите ще се забави, прогнозира централната банка
Задържане на лихвите по депозити и кредити около достигнатите нива, слабо забавяне на растежа на депозитите и
продължаващо нарастване на кредитите за фирми и домакинства очаква БНБ през втората половина на 2017 г. Прогнозите
на централната банка са посочени в последното издание "Икономически преглед".
√ Бързите кредити растат с двуцифрен темп
Просрочията в сектора продължават да намаляват, но скоростта се забавя в сравнение с предходните тримесечия
Бързите кредити, които отпускат небанковите институции, продължват да са един от основните източници на дългово
финансиране на потреблението на домакинствата. По обем на нарастване те дори достигат тези, отпускани от банките. За
шесто поредно тримесечие бързите кредити нарастват с двуцифрен темп от 11.4%, което е увеличение с малко над 272
млн. лв. за година, показват данните на БНБ.
БНТ
√ За какво харчи най-много пари от семейния бюджет българинът?
И сега поглед към статистиката, която показва, че харчим най-много пари от семейния бюджет за храна. Имаме ли обаче
средства и за малките радости в живота - Благой Цицелков работи по темата.
Потреблението на домакинствата у нас нараства с малко над 11 на сто през месеците април-юни в сравнение със същия
период на предходната година, показват данните от последното изследване на Националната статистика. Този факт звучи
логично, имайки предвид, че според обявени наскоро данни, средната заплата за същия период се е увеличила с близо 10
процента. Така общият разход на член на домакинство достига 1 195 лв.
Макар и с една идея по-богати и сега основният ни разход остава храната, следвана от разходите за жилище, като тук са
включени само основните режийни, на трето място са данъците и социалните осигуровки, следвани от тези за транспорт и
съобщения. Бързото уравнение показва, че за да си позволим да живеем, харчим над 70 процента от изработеното.
Навиците на населението през тази година следват тенденциите от последните. Според статистиката даваме с близо 9
процента повече за храна, спрямо миналата година, както и с близо 10 в повече за жилище, около 8 за данъци, над 11
процента за транспорт и здравеопазване, а за вредните алкохол и цигари даваме с около 4 процента повече. Т.е. пари
отново към Държавния бюджет, имайки предвид високите акцизи.
Тези факти красноречиво показват, че се вдига делът на заплатата в доходите. Общият доход средно на човек от
домакинство през второто тримесечие е 1 355 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 9.4%.
Доходът от работна заплата остава основен в структурата на доходите ни, следван от доходите от пенсии, от самостоятелна
заетост и от социални обезщетения и помощи. Спрямо година по-рано относителният дял на дохода от работна заплата се
е увеличил с 1.9 процентни пункта, а доходът от пенсии намалява с 3 процентни пункта.
Общата картина на изследването показва, че получаваме една идея повече и респективно харчим повече. Според
Националната статистика спрямо година по-рано всички разходи средно на член на домакинство се увеличават.
Увеличава се потреблението на яйца, прясно мляко и плодове.
Намалява консумацията на хляб и хлебни изделия, месо, кисело мляко, сирене, картофи и зрял фасул. Без промяна остава
потреблението на зеленчуци и месни произведения.
Спрямо второто тримесечие на 2016 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 0.7
процентни пункта, а делът на разходите за данъци и социални осигуровки се увеличава с 1.4 процентни пункта.
Investor.bg
√ Рекордна заетост за прехода
Нарастването на заетостта е благодарение на икономиката, всяко политическо перчене на тема „работни места”
е неуместно, пише Петър Ганев от ИПИ
За второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост на населението от 15 до 64 години достигна 67,2%. Ръстът спрямо
година по-рано е с 3,5 процентни пункта. Това само по себе си е огромна новина, тъй като икономиката поставя рекорд,
пише икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ).
В годините след комунистическия режим в страната никога не е минавана летвата от 2/3 заетост за лицата от 15 до 64
години. Дори през рекордното трето тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост (15-64) достигна едва до 65%. Казано
с други думи, днес в страната има повече работа, отколкото през 2008 г. преди да удари кризата – това е факт, независимо
че голяма част от българите биха го обявили за фалшива новина.
Общият брой на заетите през второто тримесечие на 2017 г., ако се гледат всички над15-годишна възраст, е 3,172 млн. или
с 138 хил. души повече спрямо година по-рано. Кои са тези 138 хил. души? Статистиката ни дава много детайлен и
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интересен отговор на този въпрос. На първо място това са изцяло работници в частни предприятия. Работещите в
обществени предприятия дори намаляват. Още тук трябва да се има едно наум за всяко политическо словоблудство на
тема работни места.
Другият много важен момент е, че близо 96 хил. от тези 138 хил. нови заети са концентрирани на три места – широкия
икономически център София (София-столица и Софийска област), област Пловдив и област Стара Загора. В цяла Северна
България ръстът е едва с 28 хил. души – за сравнение, само в област Пловдив той е почти 40 хил. Тази регионална разбивка
много ясно показва огромното значение на силните икономически центрове и позиционирането им като инвестиционни
дестинации.
Могат да се разгледат и много други разбивки, но важното в случая е, че заетостта е достигнала рекордни нива, което се
дължи изцяло на частния сектор и огромната част от положителните тенденции са концентрирани в силните икономически
центрове. Разликата спрямо 2008 г. е, че тогава подобна заетост беше достигната с надуването на сериозен балон
(привнесен отвън), който се спука с настъпванетона световна криза. Сега по-скоро няма такъв привнесен балон и ръстът на
икономиката не се дължи на бясно кредитиране с ресурс отвън[1]. Постигането на висока заетост със стабилна макрорамка
е новост за страната.
Интересно е, че тези макроикономически успехи се постигат във времена на тежко политическо мракобесие (разбирай
грозната политическа сцена след 2013 г.). По всичко личи, че „крониикономиката” на България – тази, която си фалира
банка, злоупотребява с държавен ресурс, разграбва определени активи, развращава съдебната система и окаля медиите,
има на практика ограничен ефект върху макроикономиката на страната. Грабителите затова и са постоянно в конфликт и
предизвикват политически кризи, защото играят на ограничено поле.
Нарастването на заетостта е благодарение на икономиката, която няма допирни точки с явленията от горния параграф.
Затова и всяко политическо перчене на тема „работни места” е неуместно. Трябва да отчетем, че насищането на пазара на
труда ще доведе до продължаващ натиск за покачване на работните заплати, който постепенно ще се усилва –ръстът на
заплатите вече достигна 10% годишно. Това също ще е процес, изцяло воден от частната икономика. Историята от
последните 10-15 години показва, че по-значимите реформи у нас се правят по-скоро във времена на подем, когато пари
в бюджета има и доходите растат. Вече сме в период, в който тези условия са налични.
√ Въвеждането на QR код във фискалния бон не изисква купуването на нови апарати
Преките фискални ефекти от този по-детайлен мониторинг са в размер на около 150 млн. лева, коментира
говорителят на НАП Росен Бъчваров
Националната агенция за приходите (НАП) има намерение да въведе QR (Quick Response) кодове в касовите бележки чрез
промени в Наредбата за фискалните устройства. Целта на нововъведението е да има допълнителни гаранции за
истинността на фискалните бонове, повишаване на събираемостта и намаляване на възможностите за злоупотреби. На
търговците обаче няма да им се наложи да купуват нови фискални устройства.
Това гарантира говорителят на Националната агенция за приходите (НАП) Росен Бъчваров.
В ефира на БНР той обясни, че обновяването на софтуеъра на апаратите няма да е сложно и “ще се извършва в техническите
сервизи за апаратите, с които търговците са обвързани по закон”.
“Въвеждането на QR код ще направи участието в лотарията далеч по-удобно, отколкото е сега, защото сега е необходимо
ръчното въвеждане на дата, час, стойност на покупката, а след въвеждането на QR кода тя ще може да бъде автоматично
сканирана и верифицирана дали е истинска. Неистинските касови бележки, освен че водят до укриване на данъци,
всъщност не ни помагат да ползваме потребителските си права. Всяка бележка, издадена от декември 2016 година, когато
приключи миналата лотария на НАП, ще е валидна за следващата лотария с повече и по-добри награди”, обяви Бъчваров.
Той увери, че след нововъведението предаването на данните от апарата ще става след всяка бележка, а не всеки месец.
“Въвеждането на QR кодове в касовите бележки и лотарията са просто един допълнителен начин да помогнем на хората
да упражняват собствените си граждански права, коментира говорителят на НАП. "Оценено е, че преките фискални ефекти
от този по-детайлен мониторинг, с който НАП ще разполага, са в размер на около 150 милиона лева, а това е само по
отношение на промените в наредбата.”
Росен Бъчваров информира, че ефектите от лотарията, която НАП направи миналата година, на фискално ниво достигнаха
близо 30 млн. лева.
“Целта ни е съвсем прозрачна и очевидна – по-добър контрол, по-добро спазване на закона, повече приходи, а от там и
повече обществен ресурс за цялото общество”, посочи говорителят на НАП.
Бъчваров очаква, че въвеждането на кода ще мултиплицира и ефектите от лотарията, което ще доведе до допълнително
повишаване на постъпленията в бюджета.
„До края на септември първите, които трябва да въведат нововъведението, са бензиностанциите”, напомни той.
Според него целта е да се „запуши“ сега съществуващата възможност за злоупотреби при търговията с горива заради липса
на връзка между нивомерите, колонките и фискалните апарати.
“Регистрираните по ДДС фирми трябва да обновят софтуера си до края на 2018 г., а всички останали – до края на юни 2019
г.", напомни Бъчваров.
√ Силното евро подкопа повечето европейски индекси
Политическото напрежение подкрепи инвестициите в считаните за убежища злато и облигации
Слаби банкови акции и силно евро се погрижиха в понеделник за мрачно настроение на най-важните европейски борси.
Силната европейска валута, която в следобедните часове поскъпна до над 1,18 долара за евро, оскъпява европейските
стоки при износ. Ръстът в еврото е обусловен от натиска над американските пари заради опасенията на редица
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анализатори, че американският президент Доналд Тръмп няма да успее да реализира своите предизборни обещания на
фона на политическия хаос в Белия дом през последните дни. В петък кризата във Вашингтон доведе до поредна оставка
– на Стивън Банън – главния политически стратег на Белия дом. През уикенда и милиардерът Карл Айкан се оттегли от
ролята си на специален съветник на американския президент след критики, че препоръките му могат да доведат до
политики, благоприятни за собствените му инвестиции.
Освен това сезонът на корпоративните отчети е към края си и няма ясна посока за играчите на пазара.
Общоевропейският индекс Euro-Stoxx 50 приключи сесията със спад от 0,65 на сто до 3423,53 пункта и разшири загубата от
последните дни. От началото на май общоевропейският индекс е в низходящата тенденция и оттогава е загубил около 6
на сто.
Залагащият на технически анализ Кристиян Шмид от Helaba отбелязва, че ако масивната подкрепа при 3407 пункта бъде
пробита, може да се очаква спад до 3320 пункта.
И останалите по-важни европейски индекси отчетоха понижения.
European Stoxx 600 се понижи с 0,4 на сто.
Акциите от сферата на здравеопазването и химическата промишленост също отчетоха понижения на фона на
поевтиняването на акциите на ирландския производител на лекарства Shire, който обяви в понеделник, че главният му
финансов директор Джеф Полтън напуска компанията в края на годината, за да се присъедини към стартъп в Бостън.
Междувременно акциите на производителите на суровини поскъпнаха леко с 0,1% високи в понеделник, подкрепени от
по-високите от очакваното цени на металите. Лондонската цена на цинка се повиши до най-високото си ниво от 10 години
насам поради силното търсене на стомана в Китай. Минните гиганти Anglo American и Antofagasta бяха сред най-добре
представилите се компоненти в сектора.
Книжата на Fiat Chrysler приключиха сесията на върха на индекса, с ръст от почти 7 на сто на фона на информацията за
интерес за придобиване от страна на китайския производител Great Wall Motor.
Акциите на датския конгломерат A.P. Moller-Maersk, който продаде петролното си и газово поделение Maersk Oil на
френския концерн Total за 7,45 млрд. долара, поскъпнаха с 2,8 на сто.
Френският CAC 40 загуби 0,52 на сто до 5087,59 пункта. Британският FTSE 100 се сви с 0,07 на сто до 7318,88 пункта.
Германският Dax се стопи с 0,82 на сто до 12065,99 пункта, но все пак остана над нивото от 12 000 пункта.
Анализаторите следят с напрежение и започващите военни маневри между САЩ и Южна Корея, които могат да разгневят
властите в Пхенян и да предизвикат ново напрежение в региона.
Докато почти всички компоненти в Dax отчитат понижения, има едно ясно доловимо изключение - Lufthansa. Надеждата
на инвеститорите, че авиокомпанията може да бъде печелившият от фалита на Air Berlin, доведе до ръст на книжата от 0,6
на сто до 20,68 евро за брой.
На дъното на Dax се озоваха книжата на Thyssenkrupp с понижение от 3,18 на сто. Според някои анализатори това се дължи
на очакванията за бързо сливане на европейските стоманодобивни активности на Thyssenkrupp с тези на Tata Steel Europe.
Сделката обаче може да се проточи, твърдят източници.
Политическото напрежение подкрепи инвестициите в считаните за убежища злато и облигации. Цената на златото се
повиши леко, след като в петък отстъпи от годишния си рекорд от 1300 долара за тройунция. В понеделник цената се
повиши с 0,3 на сто до 1289 долара за тройунция.
Money.bg
√ Петролът се възстановява след спада в началото на седмицата
Цeнитe нa пeтpoлa тpъгнaxa нaгope пo вpeмe нa paннaтa aзиaтcĸa тъpгoвия във втopниĸ, cлeд ĸaтo вчepa тe изгyбиxa
пpeднинaтa cи oт ĸpaя нa минaлaтa ceдмицa.
Bъзcтaнoвявaнeтo им дoйдe cлeд cигнaлитe зa cвивaнe нa дocтaвĸитe, ocoбeнo в CAЩ, cъoбщaвa Rеutеrѕ.
Фючъpcитe нa copтa Вrеnt ce изĸaчиxa cъc 17 цeнтa или c 0,3 нa cтo oт пocлeднaтa cecия дo 51,83 дoлapa зa бapeл.
Лeĸият cypoв пeтpoл Wеѕt Техаѕ Іntеrmеdіаtе (WТІ) cъщo зaпиca pъcт oт 16 цeнтa дo 47,53 дoлapa зa бapeл.
Bъпpeĸи индиĸaциитe зa cпaд в дocтaвĸитe, дoбивът в peдицa гoлeми дъpжaви пpoизвoдитeлĸи e нapacнaл. Toвa ce oтнacя
и зa CAЩ, ĸъдeтo пpoизвoдcтвoтo e дocтигнaлo 9,5 милиoнa бapeлa нa дeн или нaй-виcoĸoтo нивo oт юли 2015 г.
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