Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
BGNEWS
√ 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
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.
Агенция - Сливен
√ 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 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.
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„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.

Важни обществено-икономически и политически теми

Нова ТВ
√ Варна в трескава подготовка за визитата на Макрон
Трескава подготовка във Варна преди посещението на френския президент Еманюел Макрон и съпругата му.
Държавният глава пристига за официалната визита у нас на 24 август. Денят за срещи в българския му колега Румен Радев
и премиерът Бойко Борисов е следващият – 25 август.
След стъпването си в морската столица Макрон ще бъде настанен в правителствената резиденция „Евксиноград”, в
прочутото „Слънчево бунгало”, където по принцип отсядат държавният глава и министър-председателят на България.
Едно от най-атрактивните места, които ще посети френският президент, е във Военноморското училище във Варна симулатор на корабен мостик в Центъра за интегрирано управление.
Маршрутът на делегациите се пази в тайна, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. Ясно е обаче какво ще правят
първите дами, докато мъжете им разговарят – обиколка на Ботаническата градина в Балчик.
Още по темата гледайте във видеото.
√ Трети ден акция "Скорост" по пътищата в ЕС
Пътните полицаи проверяват и за валидна застраховка "Гражданска отговорност"
Трети ден продължава акция "Скорост". Тя се провежда на територията на целия Европейския съюз.
Превишената и несъобразена скорост продължава да е най-честата причина за катастрофите по вина на водачите в
България. По този показател данните за България са над средното ниво в сравнение с другите страни в ЕС.
Освен за превишена скорост и употреба на упойващи вещества, пътните полицаи проверяват и за валидна застраховка
"Гражданска отговорност".
Във вторник заедно КАТ и ДАИ инспектираха съвместно леки коли и тирове. Резултатът - за ден проверяващите написаха
над 10 акта.
Акцията продължава до 27 август включително.
Darik News
√ НЗОК с нововъдение: Проверяваме онлайн здравна информация
Здравноосигурените лица, на които предстои планов прием в болница, вече ще могат да проследяват информацията,
свързана с него, на сайта на Националната здравноосигурителна каса.
Новата функционалност се въвежда с обновление на интернет страницата на здравноосигурителната институция. То
включва наличието на публична база данни, в която желаещите могат да намерят информация за общопрактикуващи
лекари, специалисти, зъболекари, изследвания, болници, аптеки, лекарства и здравноосигурителни книжки.
Новият сайт запазва възможността здравноосигурените лица да задават online своите въпроси към експерти в касата. От
пресцентъра на институцията допълват, че въпросната платформа дава възможност данните в нея да бъдат актуализирана
от служители на касата, които не са IT специалисти.
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БНТ
√ В транспортния бранш не достигат близо 5000 международни шофьори
Огромен дефицит на кадри в транспортния бранш. Към момента българските компании търсят спешно между три и пет
хиляди международни шофьори. Заради големия недостиг бизнесът у нас е в застой и не може да си позволи да увеличава
броя на товарните камиони, защото няма кой да ги управлява. Проблемите с набирането на кадри и възможните решения
са във фокуса на новата поредица на БНТ2 "Търсят се работещи българи" в рамките на кампанията "Купувам българско".
Проблем номер едно на национално ниво.
Средната заплата в бранша надхвърля три хиляди лева. Само възнаграждението обаче се оказва недостатъчно, за да
привлече нужните кадри. Затова компаниите са принудени постоянно да предлагат нови и нови бонуси.
Йордан Арабаджиев: - Безплатно да бъдат обучени, да получат съответната квалификация, като има гарантирана работа в
рамките на следващите няколко години. Вече има фирми, които започнаха да строят жилища, които да ги предлагат на
атрактивни цени на служителите си.
В сектора се стремят да наемат кадри на възраст между 21 и 29 години и да инвестират в тях. Според по-опитните шофьори
като Христо, който е зад волана на камиона вече 17 години, на младите обаче не им се захваща с тежка работа.
Христо Христов, международен шофьор: - Професията е свързана с много неволи. Трафикът по Европа е страшен.
Напрежението е голямо. По някой път се налага да спиш дълго време в кабина. Отделен си от семейството си.
Затова пък заплатата на Христо позволява спокоен живот на семейството му. Не се затруднява и с планирането на отпуски
и почивки.
Христо Христов, международен шофьор: - Скоро се връщам от морето, дори и ми личи по тена. Почивките са добри. За
шофьор, който е бил над три месеца навън, му се полагат след това почивка между 20-30 дни.
Към момента в бюрата по труда в пловдивския регион са обявени близо 50 свободни позиции. Трудовите посредници са
насочили към работодатели 130 шофьори през миналата година.
Николай Димитров, началник сектор „Посредничество” в Регионална служба по заетостта в Пловдив: - Трябва да се
разглежда много внимателно и комплексно проблемът. Защо липсва такъв специалист, т.е. подготовката, мотивацията,
изискванията, които се поставят, трудовите възнаграждения, които се определят от държавите от ЕС.
В европейската мрежа за мобилност има обявени доста апетитни предложения за работа за шофьори.
Николай Димитров, началник сектор „Посредничество” в Регионална служба по заетостта в Пловдив: - Има курсове за
Германия, които са за 1850 евро. Има за Португалия около 1000 евро, за Естония има между 1400 и 2000 евро.
Проблемът с кадрите за българския бизнес спешно трябва да се реши, защото рискът от фалити е все по-голям. Щетите ще
са и за икономиката ни, защото транспортът осигурява около 15% от брутния вътрешен продукт на страната, казват от
бранша. Като помощ от държавата те предлагат възстановяването на подготовката за категория С в професионалните
гимназии.
√ Нено Димов: Подобряването на качеството на въздуха е основен приоритет
Един от основните приоритети в програмата на МОСВ е чистотата на атмосферния въздух, заяви министърът на околната
среда и водите Нено Димов на пресконференция за представянето на приоритетите в сферата на околната среда, заложени
в управленската програма на правителството за 2017-2021 г., съобщиха от МОСВ.
„Знаем за констатациите на Световната здравна организация и други международни институции, че чистотата на въздуха
е тясно свързана със здравето на хората - с респираторните заболявания и особено с алергиите при подрастващите“, каза
министър Димов. „Затова проблемът трябва ясно да се припознае от кметовете, които носят отговорност в населените
места.“
Според министъра голяма част от програмите за намаляване на замърсяванията в атмосферния въздух в общините са
изтекли и местните власти трябва да бъдат по-активни за набелязване на мерки за подобряван. За актуализация и нови
общински планове в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) са предвидени 3 млн. лв.
Създадена е и междуведомствена работна група за подготовка на законови промени, с които ще се ограничи използването
на въглища с високо съдържание на сяра и пепел за битовото отопление. „Това е основният проблем в 21 от 25-те града, в
които се наблюдава замърсяване на въздуха над нормите“, допълни министърът.
Предвижда се създаване на онлайн информационна система за подаване в реално време на данни за качеството на
атмосферния въздух като част от националната система за мониторинг.
Приоритет за МОСВ е и чистотата на водите. Работата в тази сфера ще бъде насочена към изграждането на пречиствателни
станции, модернизиране на ВиК мрежите, по-ефективното използване на питейната вода като ресурс и управление на
риска от наводнения. В сектор „Води“ са предвидени 2,3 млрд. лв. по ОПОС.
Други приоритети, набелязани от министър Димов, са устойчивото управление на отпадъците и намаляването на
регулаторната тежест върху бизнеса и гражданите.
√ Фалшиви договори за пренаемане на земеделска земя в Русенско
Опити за измама при сключването на договори за преотдаването на стотици парцели земеделска земя са разкрили
служителите на общинските служби по „Земеделие” в Русенско. Става дума за терени, чиито наследници са неоткриваеми.
С фалшив договор измамниците последно са се опитали да се сдобият с чужда земя в Две могили.
Петнайсет хиляди са декарите в Русенско, чиито наследници са неизвестни. Земеделските служби ги наричат „бели петна”.
В разгара на кампанията по сключването на арендните договори обаче апетитите към тях стават все по-големи, а схемите
за придобиването им - все по-изобретателни.
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Нихан Назиф - началник отдел „Общинска собственост” към Община Две могили: „Опити за измама има и при нас. Мъж и
жена с русенска регистрация са се опитали да представят един договор за вписване за такива „бели петна”, като се е
установило, че реално те не са собственици и нямат документ с хората, които са собственици.”
Освен това договорът е бил между две физически лица, които се оказали съпрузи, което допълнително събудило
подозренията на служителите от земеделската служба. Затова те изискали и документ, който да докаже по какъв начин са
придобили права върху парцела.
Нихан Назиф - началник отдел „Общинска собственост” към Община Две могили: „Те са представили решение на
Върховния съд - за мен е голяма глупост, че за чужди вещи можеш да имаш някакви права и те на това нещо се оповават.”
Всички случаи на опити за измама с чужда земя от региона са предадени на икономическа полиция и прокуратурата.
Заради разследването, което се води, от областната служба по „Земеделие” в Русе само потвърдиха схемата и отказаха
коментар. А от земеделското министерство са изпратили до общинските служби официално писмо с указания как да
действат служителите им при подобни случаи, защото ако впишат в регистрите си съмнителните договори, впоследствие
могат да бъдат съдени от истинските собственици на земята.
Standartnews.com
√ 83,6% от отпускарите са почивали у нас
През второто тримесечие на годината 1 149.8 хил. българи са пътували като туристи, по предварителни данни на
Националния статистически институт. Преобладаващата част от тях - 83.6%, са пътували само в страната, 13.5% - само в
чужбина, а едва 2.9% са пътували и в страната, и в чужбина.
В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите навършили 15 години нараства с повече от една
четвърт - 26.5%. Пътувалите само в страната се увеличават с 31.1%, пътувалите само в чужбина - с 8.9%, а броят на
пътувалите в страната и чужбина - с 0.3%.
Българите между 25 и 44 - годишна възраст пътуват най-много. Те представляват 43.5% от всички български туристи. Във
всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата
на възраст над 65 г. - 86.8% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на
възраст 45 - 64 години е най-голям - 16.5% от пътувалите в тази възрастова група.
По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така
и в чужбина са били с цел "почивка и екскурзия", посочени съответно от 45% и 71.4% от тях.
През второто тримесечие на 2017 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 577.7 хил., или 89.3% от общия брой лични
пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93.9%, а на тези в чужбина 55.8% .
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 38.2%, докато в чужбина са
разходите за транспорт - 32.9% .
През второто тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече
навършени години е 183.41 лв. в страната и 497.67 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за
професионално пътуване са средно 154.76 лв. в страната и 1 099.35 лв. в чужбина.
√ Пчелари се оплакват от лоша реколта
2017-а ще се запомни от пчеларите в Югозападна България с изключително слабата реколта от пчелен мед. Лошата година
се дължи на неблагоприятните природни условия и производителите обмислят увеличение на цената поне с 20 %. Надяват
се, че като сложат надценка от лев-два на буркан мед, поне малко ще могат да компенсират загубите си. Хората от бранша
в Кюстендилско са категорични, че през тази година добивите са най-ниските за последното десетилетие и затова обмислят
поскъпване на продукта от есента. Идеята им е да се продава по 12 лева за килограм. Според техни проучвания
изключително слаби са добивите не само при тях, но в цялата страна и на Балканите като цяло.
От бранша твърдят, че тази зима 60% от пчелните семейства са загинали заради ниските температури и това е една от
сериозните причини за по-нисък добив. Освен заради смъртта на пчелите, зимните студове също са оказали
неблагоприятно влияние на пчелния добив.
„Годината за нас започна много тежко. Имахме неочаквано висока смъртност сред пчелните семейства. Тези, които
останаха живи, иззимуваха много слаби. Последваха незапомнени студове, които доведоха до измръзване на акацията, а
това е една от първите паши на пчелите. Някои от дърветата оцеляха, но времето беше неподходящо, акацията не
отделяше нектар и не беше използвана от пчелите като медонос", оплака се още през пролетта в Кюстендил Тихомир
Стоицов.
Ситуацията не се подобрява и при цъфтежа на липите. След прецъфтяването и на трите вида в магазините на пчелните
семейства почти няма мед. За да оцелеят, се налага сериозно подхранване. Пчелите консумират почти всичко, защото
дневният принос отива за поддържане на пилото. Наложително е подхранването и на по-слабите семейства, обясняват
пчеларите и споделят, че друга година не се е слечвало в средата на сезона пчелите да бъдат подхранвани.
"Когато трябваше да се отделя нектар, сутрините бяха много студени. После продължителните дъждове съсипаха акацията,
а след това горещините хванаха много бързо. Също и пчелите са изключително малко. При отварянето на кошерите сега,
когато трябва да вадим меда, на пръв поглед изглежда, че кошерът е празен, толкова слаби са семействата", обяснява
пчелар от Кюстендилско. От неговите 30 кошера едва три са с нормално силни семейства и сравнително нормално
количество мед. Обикновено вадел по около 1 тон мед, а сега е събрал едва 200 кг. От 40 г. се занимавам с пчеларство и
съм категоричен, че по-слаба година от тази не е имало, казва пчеларят Славчо Багашки от Кочериново. той съветва
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колегите си с по-малко опит, дори и с риск да загубят възможност за печалба от продажби, да не вадят меда извън
магазините на кошерите, за да не лишат пчелите от запасите им за зимата.
„Аз вече започнах зазимяването, така че мога и този съвет да дам. Видно е, че повече мед до края на лятото няма как да
бъде ваден, така че кошерите може да бъдат зазимени спокойно. Може би ще се наложи по-често захранване на пчелите,
но аз работя по правилото: „за да вземеш, трябва да даваш", т.е. щом искаме от техния труд, ще полагаме толкова грижи,
колкото трябва. Искам колегите, най-вече младите, да се водят от правилото, че на първо място е благоденствието на
кошера, а не печалбата. Защото когато пчелните семейства са здрави и силни, ще има и за нас. Щом се полакомиш да
вземеш повече от допустимото, ще ослабиш, а може и да убиеш семейството. Освен това ще свалиш качеството на
предлагания мед, ако пчелите ти не са добре", казва опитният пчелар.
Неговият съвет към потребителите е да купуват мед само от сигурни производители. „По-добре да не консумираш мед
често, отколкото да си взимаш боклуци само с външния вид на мед. Сега стана ясно, че масово у нас е навлязъл китайски
и украински мед. Ако искате да сте сигурни, че ще сложите на масата си и ще дадете на детето си полезен и качествен мед,
най-добре го вземете от истински пчелар от чист район. А добрите пчелари в района се знаят кои са", казва още той по
повод информацията, че от Китай внасяме по около 5000 тона мед годишно, а от Украйна и по-големи количества, и то на
цена около 4 лева за килограм.
Опитът на пчеларите показва, че консумацията на мед не се променя. Има хора които обичат пчелния мед и си купуват
целогодишно. Други го консумират главно през зимата, за да се предпазват от грип и настинки.
През последните години цената не е променяна и то главно заради ниската покупателна способност на хората. От бранша
от години искат държавата да предприеме мерки за подпомагане на сектора, защото въпреки трудностите, не се отказват
от пчеларството.
Пчеларите смятат, че е време държавата да се ангажира с опазването на пчелите, защото ако няма пчели, които да
опрашват растенията, животът би свършил. Не може да се очаква да има пчели и добра продукция на мед там, където
обширни пространства са засети само с пшеница, обясняват пчеларите и предлагат да има редуване на земеделските
култури. Ако трябва и с намесата на държавата, но да има интерес у земеделските производители да сеят процент от
земята със слънчоглед, с лавандула и билки, което ще помогне за опазването на пчелите. Финансовите стимули за
пчеларите също не са удовлетворителни.
Наскоро пчеларите от Кюстендилско били на изложение в сръбския Босилеград. Изпитали професионална завист към
колегите заради по-доброто оборудване, но и заради по-сериозната подкрепа, получавана по три линии. "Веднъж
държавата ги подпомага по определени програми за извършване на инвестиции, възстановяват се 80% от изхарчената
сума. Втората линия за подпомагане е от общините. Около 10-15 евро е помощта за пчелно семейство. Третото
подпомагане идва от тамошният пчеларски съюз, който е единен и в него членуват почти всички пчелари", разказва
Тихомир Стоицов.
Actualno.com
√ Над 4 млн. лв. са приходите от нощувки на туристи в Пловдивско
Над 4 милиона лева са приходите от нощувки на туристи в Пловдивска област през месец юни. Това каза за Радио „Фокус“
– Пловдив Валентин Точев, главен експерт в Териториално статистическо бюро – Юг. По думите му реализираните приходи
от нощувки на чужди граждани през юни са 1,9 млн. лева, а от български – 2,2 млн. лева. В сравнение със същия отчетен
период на миналата 2016 година е регистрирано намаление на приходите от нощувки като цяло с 1 %, като от чужди
граждани то е с 2,9 %, докато от български граждани се наблюдава увеличение с 0, 8 %.
„Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни е 36,3 %, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4
и 5 звезди – 45, 1 %, следвана от тези с 3 звезди – 41,2 % и с 1 и 2 звезди – 22,6 %. Като цяло заетостта на леглата се увеличава
спрямо юни 2016 година с 2.8 процентни пункта. При местата за настаняване с 3 звезди имаме намаление е с 0,8 процентни
пункта, докато при тези с 4 и 5 звезди имаме увеличение с 8,3 процентни пункта. При останалите с 1 и 2 звезди няма
промяна“, обясни Валентин Точев.
Investor.bg
√ Консолидираните продажби на Стара планина нарастват с 10,4% до юли
Холдингът предвижда към края на август продажбите да достигнат над 141 млн. лева
Консолидираните продажби на Стара планина холд АД към края на юли 2017 г. отбелязват повишение с 10,37% в сравнение
с продажбите от началото на 2016 г., показват финансовите резултати на консолидирана база и на най-значителните
предприятия от портфейла на холдинга към 30 юли.
Холдингът предвижда към края на август продажбите да достигнат над 141 млн. лева, т.е. с 10,78% по-високи спрямо същия
период на миналата година, става ясно от съобщение на дружеството, разпространено чрез БФБ – София.
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Хидравлични елементи и системи АД
Продажбите на дружеството са в размер на 4,7 млн. лв. през юли, като от началото на годината достигат 33,6 млн. лв.,
което е с 16% повече спрямо година по-рано. Брутната печалба от началото на годината достига 3,7 млн. лв., а прогнозите
за продажбите са те да достигнат ръст от 17,3% на годишна база към края на август.
М+С Хидравлик АД – неконсолидирани данни
Продажбите на дружеството достигат 62,9 млн. лв. през първите седем месеца на годината, като в сравнение с година порано те нарастват с 10,17%. Очаква се продажбите да се увеличат до 71,6 млн. лв. към края на август, което би било
покачване с 11% на годишна база. Брутната печалба достига 9,9 млн. лв. към края на юли.
Елхим-Искра АД
Дружеството отчита 2,68% годишен ръст на продажбите през седемте месеца до юли, като възлизат на 20,4 млн. лв.
Очакванията са те обаче да се увеличат с по-слаб темп през август до 22,6 млн. лв., което би стопило ръста до 0,94% спрямо
година по-рано. Печалбата преди данъци е в размер на 18 хил. лв. през юли и 599 хил. лв. през първите седем месеца от
годината.
Българска роза АД
Дружеството реализира продажби в размер на 4,3 млн. лв. между януари и юли, което с 3,82% повече спрямо същия
период на 2016 г. Само през юли Българска роза отчита продажби за 1,9 млн. лв. През август обаче се очакват по-слаби
продажби до 395 хил. лв. за месеца и 4,7 млн. лв. от януари до август. Ако прогнозата се окаже точна, това ще означава
спад на продажбите с 2,62% на годишна база през осемте месеца на годината. Дружеството отчита брутна печалба от 490
хил. лв. от началото на годината до юли.
√ Над 200 земеделски стопани очакват компенсации за пропаднали площи през 2016 г.
Срокът за изплащане на помощта е до 15 септември, съобщават от ДФ „Земеделие“
В областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ са приети 205 заявления на земеделски стопани по Схемата за
държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или
неблагоприятни климатични условия, настъпили през миналата година.
Общо заявената от тях площ е 5 253,14 ха, информират от фонда.
Приемът на заявления започна на 17 юли и продължи до 11 август 2017 г., а срокът за изплащане на помощта е до 15
септември 2017 г.
Предвиденият ресурс за 2016 г. за компенсации за пропаднали площи е 2,1 млн. лева.
Най-много са подадените заявления в областната дирекция на Фонда в Сливен - 27 броя. На следващо място е Хасково с
22 броя и Добрич с 19 броя.
С държавната помощ се компенсират до 80% при щети от измръзване, осланяване, наводнение, преовлажняване или
градушка от действителните разходи за отглеждане на царевица, грах за зърно и едногодишни бобови, картофи, плодове
и зеленчуци.
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Обезщетението за зърнени, фуражни култури, слънчоглед е 50%, а за зимна маслодайна рапица – 30%.
При щети от суша помощта е до 40%.
На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със
земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия.
√ Петролът поевтинява заради опасенията от свръхпредлагането
Либийският добив расте и резервите от бензин в САЩ се повишават
Цените на петрола се понижават в сряда заради опасенията от свръхпредлагането, тъй като либийският добив расте и
резервите от бензин в САЩ се повишават, съобщава Ройтерс.
Американският лек суров петрол WTI поевтинява с 0,36% до 47,66 долара за барел, а европейският бенчмарк Брент записва
спад от 0,33% до 51,70 долара за барел към 9:50 часа българско време.
Петролното поле „Шарара“ в Либия, което е най-голямото в страната, започна постепенно да подновява работа във
вторник. Неотдавна продукцията там достигна 280 хил. барела дневно, но трябваше да затвори по-рано през август заради
блокиран тръбопровод. Добивът от полето „Шарара“ е ключово за либийската продукция, която достигна 1 млн. барела
дневно през юни – четири пъти повече от миналото лято.
Нарастващият добив в северноафриканската страна създава главоболия на ОПЕК, която заедно с други производители като
Русия полага усилия да свие предлагането и по този начин да насърчи цените. За Либия е направено изключение от
споразумението за понижаване на добива.
„Нагласите на петролните пазари остават мечи заради опасенията за свръхпредлагането и възможния провал на сделката
в ОПЕК“, казва Люкман Отунуга, анализатор в инвестиционния посредник FXTM.
Следващата среща на министерско ниво от ОПЕК и страните извън картела се очаква на 22 септември.
Във вторник Американският петролен институт съобщи, че петролните резерви са се понижили с 3,6 млн. барела през
седмицата до 18 август до 465,6 млн. барела. Запасите от бензин обаче растат с 1,4 млн. барела, а се очакваше спад.
Според Джефри Хали, старши пазарен анализатор в OANDA, нарастващите резерви от бензин не са добър сигнал в разгара
на сезона в САЩ, когато се шофира най-много и когато търсенето на гориво обикновено е високо.
Официалните данни за петролните резерви се очакват днес в 17:30 часа българско време от Администрацията за енергийна
информация.
Капитал
√ Европейските борси със сериозен растеж във вторник
Големите индекси спряха понижението от края на миналата седмица. След няколко поредни дни на растеж те загубиха
инерцията си, основно заради опасността от терористични атаки, които да последват тази от Барселона в четвъртък. Сега
европейските борси отново се връщат към растежа. В Германия DAX расте с 0.7%, като всички компании в индекса са в
зелената територия. В Лондон FTSE напредва с 0.6%, а във Франция CAC вдига стойността си с 0.5%.
√ Пазарите се подготвят за срещата на централни банкери в САЩ
На форума в щата Уайоминг ще участват ръководителите на двете най-мощни централни банки в света – Фед и ЕЦБ. Речта
на Марио Драги се очаква в петък, като все още не са много анализаторите, които прогнозират, че в изказването си той ще
даде повече яснота и конкретни срокове за края на монетарната политика на банката и нормализиране на лихвите. Поскоро се очаква да даде сигнал, че това ще започне скоро да се случва.
Фед от своя страна е на път плавно да нормализира лихвите, след като те бяха повишени на два пъти през тази година.
Инвеститорите смятат, че е много по-вероятно да чуят от Джанет Йелън на срещата, че Фед няма да прибързва с агресивно
повишение на лихвите в среда на ниска инфлация.
√ Най-влиятелните млади лидери в света за 2017 г.
Френският президент Еманюел Макрон оглавява тазгодишното издание на класацията на сп. Fortune 40 Under 40
Френският президент Еманюел Макрон е тазгодишният лидер в традиционната класация на списание Fortune на 40-те найвлиятелни лидери на възраст под 40 години (40 Under 40). В челната петица е и 38-годишният нов премиер на Ирландия
Лео Варадкар, който по думите на главния редактор на изданието Алън Мъри е "също толкова разчупващ калъпа".
"И двамата символизират промяната на поколенията на един континент, който по време на последната криза се
отличаваше с неспособността си да даде шанс на цифровата революция и със структурната си дискриминация по
отношение на младите хора на пазара на труда", изтъква Мъри.
В групата на политиците в топ 40 попадат и членовете на Конгреса в САЩ Сет Мултън от демократите и Елизе Стефаник от
републиканците, които си поделят 25-ата позиция. В подреждането има и спортисти като тенис звездата Серина Уилямс
(7-о място), журналисти като главния редактор на Increment Magazine Сюзан Фаулър (24-о място), актьори като комика
Кевин Харт (17-о място) и музиканти като Chance the Rapper (29-о място), който със своите 24 години е най-младият сред
40-те.
Традиционно обаче в списъка доминират представителите на бизнеса – мениджъри и създатели на компании от различни
сектори на икономиката. Начело сред тях е съоснователят и главен изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг,
а в лидерската тройка влизат и съоснователите на китайската компания за маршрутни таксита Didi Chuxing Чън Уей и Джийн
Лиу.
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В групата на младите лидери на стартиращи технологични дружества, постигнали милиардни оценки, са и съоснователите
на платформи като Airbnb – Брайън Чески, Нейтън Блечарсик и Джо Гебия (4-о място), Stripe – братята Патрик и Джон
Колисън (6-о място), Lyft – Джон Цимър и Лоугън Грийн (8-о място), Spotify – Даниел Ек (13-о място), Pinterest – Бен
Силберман (14-о място), Dropbox – Дрю Хюстън (19-о място), Snap – Ивън Шпигел и Боби Мърфи (21-о място) и др.
Любопитна подробност според Business Insider пък е това, че публичните компании, чиито мениджъри и съоснователи
попадат в топ 40, като цяло се представят по-добре на пазара. През 2017 г. техните пазарни оценки са нараснали с 42.83%,
докато увеличението при дружествата от технологичния индекс S&P 500 подобрението е с 8.63%. Сред влиятелните лидери
на такива компании са например главните изпълнителни директори на поскъпналата със 122.1% за година платформа за
електронна търговия Shopify – Тобиас Лютке (11-о място), на отбелязалия годишен ръст от 35.83% онлайн автодилър
Carvana – Ърни Гарсия, Райън Кийтън и Бен Хюстън (32-о място), и на увеличилата пазарната си оценка с 28.45% за година
верига заведения Restaurant Brands International – Даниел Шварц (9-о място).
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