Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Investor.bg
√ Добрин Иванов: Твърде дълго се отлагаше промяната на такса смет
Работната група, която разисква промените в Закона за местните данъци и такси, много трудно достига до
консенсус, твърдят от АИКБ
Твърде дълго време управляващите отлагаха промяната в начина, по който се формира такса смет. Това каза в ефира на
Bloomberg TV Bulgaria Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Той припомни, че действащата в момента нормативна уредба, специално за бизнеса, определя такса смет на база
отчетната стойност на активите, което е изключително несправедливо - не активите на фирмата създават битовите
отпадъци. "Реформата в такса смет е дълго отлагана реформа. Бизнесът настоява за нея от 2001 година - вече 17 години",
каза още той.
Иванов припомни, че през 2013 г. имаше частична промяна в начина на формиране на таксата, но все още сме твърде
далеч от европейските директиви, според които водещ принцип трябва да бъде „замърсителят плаща“.
„Вече 5 години се отлага тази промяна. Работната група, която разисква промените в Закона за местните данъци и такси,
много трудно достига до консенсус, защото общините и бизнеса са на коренно различни позиции“, обясни Добрин Иванов.
Припомняме, че миналата семдиа парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие на първо четене изменения в
Закона за местните данъци и такси. Според законопроекта общините ще могат да избират между три варианта за
изчисляване на таксата - на база брой живеещи на адрес, на база вместимост на съдовете или на база генерирани отпадъци
със специални „торбички“ - черна за битови отпадъци и бели за разделно сметосъбиране.
Тези идеи обаче срещнаха сериозен отпор както от бизнеса, така и от общините.
„Има какво още да се изчисти, но като цяло законопроектът е много добър и ще внесе справедливост в третирането. В
момента размерът на таксата се определя много непрозрачно и не съответства на разходите – тя не покрива средствата,
които харчат някои общини за сметосъбиране“, обясни още гостът
Той допълни, че бизнесът не е съгласен с идеята дължимата такса да се определя на база квадратура на имота. „Тук е
нужен по-справедлив подход, защото например при IT компаниите са заети огромен брой хора, а техните работни места
са добре организирани, но плащат огромни суми за такса смет, дори повече отколкото някои производствени предприятия,
които генерират много повече отпадък“, добави Иванов.
Dnes.bg
√ Справедливост за смет – 17 г. бизнесът остава без късмет
Добрин Иванов пред Bloomberg TV Bulgaria: Реформата е дълго отлагана
Нормативна уредба, която действа в момента специално за бизнеса, определя такса смет на база отчетната стойност на
активите, което е изключително несправедливо - не активите създават битовите отпадъци.
Това каза Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
"Реформата в такса смет е дълго отлагана реформа. Бизнесът настоява за нея от 2001 година - вече 17 години".
Имаме ли вече в България "закон, който е добър и който ще внесе справедливост в размера и плащането на такса битови
отпадъци"? Какви са основните моменти, предвидени в него? Какво пречи той да бъде приет? Какви са промените, които
са нужни, във връзка с казуса "добавка за прослужено време"?
„Дарик“
√ Доц. Великов: Продължавам да работя за откриването на професионален колеж в Монтана
Доц. Борислав Великов влиза в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж”. Той е основен представител в наблюдаващия разходването на европейските средства за образование и наука
орган. Предложен е от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската асоциация на водите.
„Продължавам да работя за откриването на държавен професионален колеж в Монтана, заяви пред журналисти доц.
Великов. Той съобщи, че след първия учебен ден има среща с министъра на образованието, заедно с кмета на Монтана
Златко Живков, за да настояват да продължи направеното дотук през последните две години за реализиране на идеята за
професионален колеж. Вярвам, че това е най-доброто за Монтана и Северозападния край – да има възможност младежи
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от бедни семейства, включително и ромски, да получават висок разряд по професии, които са нужни на бизнеса, да
започват веднага осигурена и добре платена работа, да остават да живеят тук. Не подценявам ролята на сегашните народни
представители на Монтана, ще помоля за тяхната подкрепа. Смятам, че наистина не е нужен нов закон за висшето
образование, а за професионалното обучение”, каза доц. Великов, който в 43-то НС беше зам.-председател на комисията
по образование и наука.
Cross.bg
√ Зам.-министър Йовев участва в церемонията по откриването на учебната година в УАСГ
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев поздрави студентите и
преподавателите в Университета по архитектура, строителство и геодезия по повод старта на новата академична година.
„Пожелавам Ви да имате много кураж при усвояването на професията, упорство и никога да не забравяте вашите
преподаватели, които могат да ви напътстват и съпътстват през целия професионален живот", заяви той пред пълната
аудитория. Заместник-министърът приветства студентите и им пожела успешна учебна година.
Тържествена церемония по откриването на учебната 2017/2018 г. на най-старото Висше техническо училище в страната се
състоя в Аула „Максима" на университета. Събитието се проведе под патронажа и в присъствието на президента на
Република България Румен Радев, а сред гостите бяха още представители на Камарата на строителите в България,
Асоциацията на индустриалния капитал, Съюза на архитектите и други браншови организации.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Застрахователна статистика и търговия във фокуса през седмицата
Очакват се и окончателните данни за стокообмена на България през 2016 г.
Новата седмица започна със застрахователна статистика, а в последния работен ден се очакват индекси на
потребителските цени у нас през август.
В понеделник (11 септември) Българската народна банка (БНБ) публикува статистика на застрахователната дейност за юни
2017 г.
Във вторник (12 септември) Националният статистически институт (НСИ) ще обяви предварителни данни за
вътрешнообщностната търговия на България през юни и търговията с трети страни през юли.
В същия ден се очакват да излязат и окончателните данни за стокообмена на България през 2016 г.
В сряда (13 септември) НСИ ще публикува информация за местата за настаняване през седмия месец от годината.
На този ден е предвидено изслушване на Комисията за регулиране на съобщенията относно контрола върху дейността на
мобилните оператори, доставчиците на интернет услуги и кабелните оператори.
В четвъртък (14 септември) няма планирани събития.
В петък (15 септември) Националната статистика ще обяви индекси на потребителските цени през август, както и данни от
изследване на образованието и обучението на възрастни през миналата година.
В последния ден от седмицата БНБ ще публикува рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута
през август.
√ Какво ще движи пазарите през седмицата
Акцентът ще е във Великобритания, където освен заседание на централната банка има и редица макроикономически
данни
Инвеститорите ще следят внимателно заседанието на Английската централна банка в четвъртък, както и данните за
икономиката на Обединеното кралство - инфлация и безработица. Извън Острова любопитно събитие ще е заседанието
на регулатора в Швейцария също в четвъртък.
От понеделник, 11 септември, има данни за индустриалното производство в Италия.
Във вторник, 12 септември, се очаква докладът за инфлацията във Великобритания.
В сряда, 13 септември, ще излезе финалното четене на данните за ръста на потребителските цени в Германия.
Очакват се данни за трудовия пазар в Обединеното кралство – подадени молби за помощи при безработица, изменение в
заплатите и дял на безработните.
Евростат ще публикува данни за индустриалното производство в еврозоната.
В САЩ ще има данни за производствената инфлация.
В четвъртък, 14 септември, се очакват доклади за индустриалното производство в Китай, както и за инвестициите във
фиксирани активи и за продажбите на дребно.
Швейцарската централна банка има заседание.
По-късно през деня приключва заседанието на Английската централна банка.
В САЩ излизат данни за инфлацията на месечна база и за молбите за помощи при безработица.
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Управителят на германската централна банка Бундесбанк Йенс Вайдман ще има изказване. Вайдман ще изнесе реч във
Франкфурт на тема паричната политика след криза.
В петък, 15 септември, излизат данните за търговския баланс в еврозоната.
В САЩ се очаква доклад за продажбите на дребно, индустриалното производство и потребителското доверие.
„Дарик“
√ Вижте кой ще влиза в създадения борд по председателството ни на Съвета на ЕС
Симеон Сакскобургготски и Росен Плевнелиев са част от имената, които влизат в новосъздадения борд по
председателството ни на Съвета на ЕС. Това обяви ресорният министър Лиляна Павлова по време на конференция,
отбелязваща 10-годишнината от членството на България в Евросъюза.
„Премиерът Бойко Борисов създаде Висш консултативен политически съвет с подкрепата на европейски политици, с които
да работим за налагането на приоритетите ни и те да бъдат посланици на Българското председателство“, посочи Павлова.
Българското председателство ще бъде официално открито с церемония в Народния театър в София на 4 януари 2018
година. В момента все още се уточняват детайли по програмата за шестмесечното председателство, която ще е готова в
окончателния си вариант през декември. До ноември предстоят обществени обсъждания в Народното събрание и с
неправителствени организации по програмата на председателството.
"Министър-председателят покани и създаде Висш политически консултативен борд или съвет с подкрепата на важни за
България политици, с които да работим за налагането на приоритетите и тяхната реализация, а също да разчитаме те да
бъдат посланици на българското председателство. Без тяхната подкрепа няма да можем да поставим в общия дневен ред
част от темите, които искаме", посочи Павлова.
Тя каза и кои са членовете на новосъздадения борд: Ханс Герт Пьотеринг, Херман Ван Ромпой, Симеон Сакскобургготски,
Жан Давид Леви, Ервин Прьол и Росен Плевнелиев.
През октомври предстои и първата им среща, на която да се направи дебат по темите, приоритетите и политиките, за да
се направи план.
√ Какви ще са качеството и цените на родното вино от реколта 2017?
Прогнозите на производителите и експертите са за изключително висококачествено вино, без обаче това да доведе до
скок в цената. „Тази зима ще се пие хубаво българско вино на достъпни цени“, коментира за Дарик изпълнителният
директор на Агенцията по лозата и виното инж. Красимир Коев. Той призна, че в последните години производителите дори
задържат цената за бутилка вино.
Очаква се добра реколта от гроздобера
Виното от тазгодишната реколта ще бъде с изключително високо качество, обясни изпълнителният директор на Агенцията
по лозата и виното инж. Красимир Коев. Чакаме добра година по отношение на гроздето и неговото качество. Винарските
предприятия планират да приберат и преработят около 200 000-220 000 тона грозде, каза Коев. "Знаете, че реколтата се
разпределя - за вино, за ракия, за износ, за производство на оцет и за домашна консумация", каза Коев. Качеството на
гроздето е високо, с високо захарно съдържание и ако в разгара на гроздобера няма лоши метеорологични условия, ще се
прибере хубава реколта, от която пък ще се произведат качествени вина.
На въпрос дали хубавата реколта може да повиши изкупните цени на гроздето до такава степен, че да пием по-скъпи вино
и ракия тази година, Коев отговори: "Не бих казал. Тенденцията през последните години е обратната - за висококачествено
грозде с добър външен вид и захарно съдържание винарските предприятия от три-четири години и без друго дават високи
цени, но пък на пазара не наблюдаваме повишение на цените на виното".
Очакваме с 2 млн. литра повече вино от миналата година
Дори вина, които обират наградите на конкурси за вино, остават на достъпни цени на пазара. В момента работят 263
български винарски предприятия, които произвеждат море от висококачествени продукти, каза Коев. "Тези продукти
трябва да бъдат продавани, така че тук е по-скоро въпрос на маркетиране и предлагане, а не като вдигаш или понижаваш
цените", обясни той. И даде пример, че вино, спечелило отличие през миналата година, се предлага по рафтовете на
магазините на цена от 7 лева.
В България има над 660 000 дка лозя, като много от тях са направени или реновирани по европейски програми. В подкрепа
на сектора се очакват около 26 млн. евро годишно до 2024 г., което ще даде възможност на производителите да направят
преструктуриране на винените лозя.
Капитал
√ Потребителите в България се разплащат все по-малко с пари в брой
Най-популярният картов продукт са дебитните карти
Потребителите в България използват все повече електронните разплащания, показва проучване на международната
картова организация Mastercard. Според данните две трети от българските потребители ползват банковите си карти поне
веднъж седмично и пазаруват онлайн поне един път в месеца. Най-популярният разплащателен картов продукт са
дебитните карти, сочат резултатите от изследването MasterIndex.
В България 68% от отговорилите притежават дебитна карта. За сравнение, в Хърватия този дял е 86%, в Сърбия и Босна и
Херцеговина – съответно 47% и 46%, а 37% и 35% от тях разполагат едновременно с дебитни и кредитни карти.
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Изследването обхваща не само България, но и Балканския регион. Според него българите, сърбите и босненците използват
дебитни карти най-вече за пазаруване на хранителни продукти, а хърватите – за закупуване на дрехи.
Най-често закупуваният продукт в България с дебитни карти са хранителни стоки – за 65% от отговорилите в проучването.
За Сърбия делът е същият, а в Босна и Херцеговина – 45%. Хърватите най-често заплащат с дебитни карти за дрехи – 73%.
Облеклата са най-разпространеният артикул, закупуван също и с кредитни карти в Хърватия (70%), а респондентите на
MasterIndex от Сърбия и Босна и Херцеговина използват разсрочено плащане на вноски най-вече за закупуване на мебели
и домакински уреди – съответно 45 и 28%.
За последната година потребителите, които закупуват с дебитна карта храна в хранителни магазини, са се увеличили със
17% (от 47% през 2016 г. до 64% през 2017 г.), а тези, които плащат с тях в бензиностанции – с 13% (от 17% през 2016 г. до
почти 30% през 2017 г.). Според Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България и Македония MasterIndex, показва
нарастващ брой картови плащания в ресторанти, кафенета и клубове, както и повишен интерес към приемане на карти при
куриерските доставки.
Изследването проучва и разходите на домакинствата. Според резултатите в България повече от 80% от разходите на
домакинствата са за храна – 65%, и сметки и комунални услуги – почти 16%. Почти 12% от българския месечен семеен
бюджет се разходва за покриване на заеми.
√ Промишленото производство нараства с 4.2% през юли
Силният период за строителството продължава
Индексът на промишленото производство отбелязва увеличение с 4.2% през юли спрямо същия период на миналата
година. Темпът се ускорява в сравнение с отчетения през юни, става ясно от предварителните данни на Националния
статистически институт (НСИ). Повишението все пак е далеч от нивото в началото на активния сезон - през юни показателят
отбеляза най-големия си ръст от октомври 2007 г. (9.4%).
Преработващата индустрия е единственият двигател на положителната промяна през месеца. Същевременно другите два
сектора компенсират част от активността - добивната промишленост и производството на електрическа, топлоенергия и
газ завършват месеца с понижение в продукцията през юли.
Добивът се свива
Преработващата промишленост движи увеличението на индустрията през юли с ръст от 6.3% на годишна база. Найзначително е повишението на производството на стоки от метали (без машини и оборудване) - 37.7% на годишна база,
следвано от машини и оборудване (24.6%) и лекарства (19.9%). В същото време най-голям спад се наблюдава при
производството на тютюневи изделия – 26.4%.
Добивната промишленост пък компенсира част от активността в преработващата - производството намалява с 0.8% спрямо
същия месец на миналата година. Всички показатели се влошават. Докато през юни добивът на неметални материали и
суровини падна едва с 2.7%, през юли понижението достига 17.9%. Добивът на метални руди също отбелязва спад - с 2.5%,
а при въглищата има увеличение, но малко (7.2%) в сравнение с предходния месец (почти 30%).
Другият фактор, който дърпа индекса на промишленото производство леко надолу за пети пореден месец, е
производството и разпределението на електрическа, топлоенергия и газ, което отбелязва понижение от 1.4% през юли на
годишна база.
Търговията расте, но бавно
Продажбите на дребно нарастват през юли - с 2.4% на годишна база, като това е трети пореден месец на забавяне на темпа.
През юли промяната беше 2.6% в посока нагоре, а през май - 6.3%, според данните на НСИ. Търговията с компютърна и
комуникационна техника отново излиза на преден план с най-голям ръст за месеца (20.3%), следвана от продажбите на
дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки (18.1%) и лекарства (7.9%).
Значително понижение на годишна база отбелязва оборотът в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни
материали, където спадът е с 17.1%. Свиването продължава вече почти година, като вероятно се дължи на повишението в
цените на горивата за битови нужди спрямо същия период на предходната година.
Пети месец на ръст в строителството
Строителната продукция отбелязва пети пореден месец на увеличение, показват данните на НСИ. През юли промяната е
7.9% в посока нагоре в сравнение със същия месец на 2016 година, както и 0.6% ръст на месечна база. Макар да изглежда
малко, темпът е добър на фона на продължителния спад на активността през 2016 г. Сградното строителство расте за шести
пореден месец - с 15.9% на годишна база. Гражданското строителство обаче отново намалява - с 0.9% през юли, след като
предходните два месеца отчете увеличение. Като цяло се очаква тази година да бъде благоприятна за сектора. Прогнозите
са, че правителствените разходи ще нарастват заедно с дългоочакваното начало на проекти по европейските програми.
В. „Сега“
√ Безработни с бизнес план ще получават микрокредити
Нова схема за стартиране на собствен бизнес с европейско финансиране подготвя социалното министерство. От
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат разпределени 5 млн. лв. в цялата страна в подкрепа на
предприемачеството, обяви зам.-министърът на труда Зорница Русинова.
Първо ще бъдат финансирани центрове за предприемачество, социални партньори, финансови и нефинансови институции,
които ще имат възможност да направят консорциуми на местно ниво за консултиране на бъдещите предприемачи. Ролята
на консултантите ще бъде да издирят хора с идеи и желание да развиват собствен бизнес и да ги подпомогнат с
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информация, правни, бизнес и счетоводни услуги, консултации за разработване на план за управление. Схемата е отворена
за кандидатстване до началото на октомври. Проектите могат да бъдат на стойност от 50 000 до 200 000 евро.
В началото на 2018 г. пък трябва да има подготвени проекти за самостоятелна стопанска дейност, които да бъдат
финансирани с микрокредитни линии по оперативната програма. За тях са отделени 70 млн. лв., като 12.5 млн. лв. са
предназначени за младежи до 29 г. Минималният размер на кредита е 5000 лв., а максималният - 50 000 лв. Лихвата ще
бъде под пазарните нива. Финансовите посредници, които ще предоставят микрокредитите, ще бъдат банки, небанкови
институции и търговски дружества, които предоставят лизингови услуги.
За микрокредити ще могат да кандидатстват заети и безработни. Единственото условие е да имат добра бизнес идея. Няма
ограничение за наемането на определен брой служители. Има възможност за подкрепа и на вече съществуващи малки
предприятия, но те трябва да са действащи не повече от 2 години, обясни заместник-министър Русинова.
√ България е 16-а в света по поскъпване на жилищата
Жилищата в България са поскъпнали средно с 8.8% през второто тримесечие на тази година в сравнение със същия период
на миналата година. Това нарежда страната ни на 16-о място по нарастване на цените на жилищата в класация сред общо
55 държави. Индексът е на световната консултантска компания Кnіght Frаnk, съобщи Money.bg. Средното повишение за
целия индекс е 5.6%. Cпpямo пocлeднoтo тpимeceчиe нa 2016 г. pъcтът e 4.2%, a cпpямo пъpвитe тpи мeceцa нa 2017 г.
цeнитe на жилищата се вдигат с 1.8%.
Според данните на компанията сред балканските страни преди нас е Турция, където жилищните имоти са повишили
цените си с 12.7%, а непосредствено след България е Румъния с ръст от 8%. На обратния полюс е Гърция, където има спад
от 1.8%.
Kaтo цялo цeнитe нa имoтитe растат в 49 oт 55 cтpaни. Cвeтoвeн лидep зa тpeтo тpимeceчиe пoдpeд ocтaвa Иcлaндия c цeли
23.2% пoвишeниe нa цeнитe спрямо миналата година. Тя обаче е особен случай. Страната e c нaceлeниe oт 344 000 дyши и
c eдвa 130 000 жилищa. Зapaди тoвa тaм e пpoкаран нoв закон, според който гражданите, кoитo oтдaвaт жилищa пoд нaeм
зa пoвeчe oт тpи мeceцa или имaт пpиxoд oт нaeм нaд 9500 дoлapa гoдишнo, тpябвa дa пoлyчaт cпeциaлeн лицeнз. Cпopeд
мecтнитe влacти само в столицата Рейкявик трябва да се построят 9000 нoви aпapтaмeнта, зa дa мoжe пaзapът дa ce cпpaви
c тъpceнeтo.
Bтopoтo мяcтo по поскъпване в класацията зaeмa Xoнкoнг c 21.1%. B Maлтa yвeличeниeтo e 14.6%. Haй-гoлям cпaд
oтбeлязвa Укpaйнa c пoнижeниe oт 6%, следвана от Сингапур, където жилищата са поевтинели с 2.1%.
√ Над 7000 души ще се обучават с европари
Над 7000 души ще повишат професионалната си квалификация с помощта на европейски средства, отчетоха вчера от
Агенцията по заетостта (АЗ). Те са получили ваучери за обучение на обща стойност 6.78 млн. лв. Средствата се отпускат по
проект "Ваучери за заети лица" на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".
Интересът към проекта е бил огромен - 51 680 работещи са подали заявления за получаване на ваучер за обучение за
повишаване на професионалната квалификация или за придобиване на ключова компетентност. Крайният срок е бил 18
август, а към днешна дата 7003 души са получили помощта. От АЗ съобщиха, че продължават обработването на
заявленията, издаването на ваучери и включването на кандидатите в обучения съгласно заявените графици за
провеждането им по европроекта.
Най-голям е бил интересът към обученията за придобиване на професионална квалификация, показват данните. До
момента са издадени 5094 ваучера за включване в такива курсове, а получилите ги вече са започнали обучение. Найжеланите специалности са "Вътрешни и международни превози на товари" и "Вътрешни и международни превози на
пътници", следвани от специалностите "Автотранспортна техника" и "Производство на кулинарни изделия и напитки". 1124
са издадените ваучери за ключова компетентност "Общуване на чужди езици", като интересът е бил предимно към
английския език. 785 ваучера са издадени за обучение на компютри.
ОНЛАЙН
Близо 57% от всички заявления (29 605 броя) са подадени чрез новата електронна услуга на Агенцията по заетостта,
въведена за първи път при подаване на заявления по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".
Документите на хартиен носител, приети в бюрата по труда в страната, са 22 174.
√ При източване на карта банките ще покриват сумата над 100 лева
Законови промени целят намаляване на таксите при платежни услуги от догодина
От догодина, ако някой ви е източил банковата карта след кражба или копиране на ПИН кода, банката ще покрие
задължително изтеглената сума над 100 лв. В момента максималният размер, над който банката възстановява
неразрешени картови разплащания, е 300 лв. Промяната е предвидена в проекта на нов закон за платежните услуги и
платежните системи, подготвен от финансовото министерство. Срокът за общественото му обсъждане вече изтече. С
проекта се въвежда пакет от мерки за по-добра защита на парите на хората и по-голяма прозрачност на платежните услуги.
Освен свалянето на прага, над който се покриват загубите при незаконно източване на сметки, в законопроекта се
разписват и случаите, когато платецът не носи абсолютно никаква отговорност и банката или друг доставчик на платежната
услуга трябва да възстанови цялата сума. Един от тези случаи е, когато банката не е въвела новите критерии за т.нар.
задълбочено удостоверяване на клиентите си. При него освен досегашното идентифициране с код ще се изисква платецът
да посочи още и парола или някаква друга характерна особеност за себе си. В бъдеще, ако доставчиците на платежни
услуги не осигурят критериите за задълбочено удостоверяване, при извършена измамна трансакция хората няма да носят
никаква отговорност и всички загуби трябва да им бъдат възстановени до лев.
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И сега, ако от банковата карта бъдат изтеглени 300 лв. незаконно, някои банки възстановяват цялата сума. Но могат и да
не го направят, ако решат, че клиентът е виновен, защото например е бил немарлив и не е опазил картата или ПИН кода
си. При новия законов ред потребителите ще рискуват само 100 лв.
В голямата си част новите законови текстове целят да доведат до намаляване на таксите по основните платежни операции,
както и до повишаване на тяхната сигурност, с което да направят безкасовите плащания по-изгодни и предпочитани пред
плащанията в брой. Последните данни на БНБ за финансовите резултати на банките у нас показват, че те събират все повече
приходи от такси и комисиони, с което компенсират рекордно ниските лихви. За първите 7 месеца на годината
постъпленията по това перо в банките са 660 млн. лв. - с 50 млн. лв. повече от същия период на миналата година.
Ограничаването на банковите такси всъщност е обща европейска тенденция, подкрепена с редица регламенти на ЕС, които
на практика се въвеждат и у нас с новия закон. Така например ще се въвежда изискването таксите, които всяка банка
събира по основните платежни операции, да са по-ниски от средния размер на таксите, събирани в предходната
календарна година. Контролът ще се осъществява от БНБ, която от есента на 2016 г. води регистър на средния размер на
таксите при платежните услуги.
Нещо повече, когато 10 или повече банки не начисляват такса за някоя от основните операции, тази услуга се определя
като безплатна в регистъра на БНБ. Това означава, че и останалите банки трябва да започнат да я предлагат безплатно.
Основни операции са откриването и закриването на платежна сметка, внасянето и тегленето на средства, справките
извлечения и др. Със сигурност от догодина платежните услуги директен дебит и кредитни преводи в евро трябва да станат
безплатни за потребителите.
Освен това клиентите ще заплащат таксата само ако са били информирани за размера й преди началото на трансакцията,
се посочва изрично в закона. Това означава, че ако не са уведомени предварително, че дадена услуга ще им струва
примерно 5 лв., и не са съгласни с това, те просто може да откажат да платят. При това трансакцията не може да бъде
анулирана. Как точно ще се докаже дали банковият служител е информирал, или не е информирал клиента си, е трудно
да си представим, но в законопроекта изрично е записано, че доказателствената тежест е за сметка на доставчика на
платежната услуга, т.е. на банката, и не е грижа на клиента.
Mоnеу.bg
√ Зacтpaxoвaтeлнитe дpyжecтвa yвeличиxa aĸтивитe cи c пoчти 700 милиoнa лeвa зa гoдинa
Pъcт нa cpeдcтвaтa, yпpaвлявaни oт дpyжecтвaтa, извъpшвaщи зacтpaxoвaтeлнa дeйнocт, oтчитa Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa
(БHБ). Kъм ĸpaя нa юни 2017 г. тe възлизaт нa 7,282 милиapдa лeвa, yвeличeниe oт 677,7 милиoнa лeвa или 10.3% cпpямo
ĸpaя нa 2016 г. Cпpямo пъpвoтo тpимeceчиe нa нacтoящaтa гoдинa pъcтът e oт 21 милиoнa лeвa или 0.3%.
Πo-виcoĸ pъcт зaпиcвaт дpyжecтвaтa, извъpшвaщи живoтoзacтpaxoвaнe. Πpи тяx yвeличeниeтo e oт 187,9 милиoнa лeвa
(10.8%) дo 1,936 милиapдa лeвa в ĸpaя нa втopoтo тpимeceчиe. Cпpямo ĸpaя нa мapт пoвишeниeтo e oт 29,4 милиoнa лeвa
или 1.5%. Texният oтнocитeлeн дял в oбщия paзмep нa aĸтивитe ĸъм ĸpaя нa юни 2017 г. e 26.6% пpи 26.5% ĸъм ĸpaя нa
втopoтo тpимeceчиe нa 2016 г. и 26.3% в ĸpaя нa мapт 2017 гoдинa.
Cpeдcтвaтa, yпpaвлявaни oт дpyжecтвaтa, извъpшвaщи oбщo зacтpaxoвaнe, ce yвeличaвaт c 489,9 млн. лв. (10.1%) - oт 4,856
млpд. лв. ĸъм ĸpaя нa юни 2016 г. дo 5,346 млpд. лв. ĸъм ĸpaя нa cъщия мeceц нa 2017 г. и нaмaлявaт c 8,4 млн. лв. (0.2%)
cпpямo ĸpaя нa мapт 2017 г. (5,355 млpд. лeвa).
B инcтpyмeнтитe, вĸлючeни в aĸтивитe, пpeoблaдaвaт пpитeжaвaнитe цeнни ĸнижa, paзлични oт aĸции. Ha гoдишнa бaзa тe
ce yвeличaвaт c 236,8 милиoнa лeвa (7.3%) дo 3,493 милиapдa лeвa. Cпpямo ĸpaя нa юни 2016 г. aĸциитe и дpyгитe фopми
нa coбcтвeнocт ce yвeличaвaт cъc 166,5 млн. лв. (22.5%) дo 905,5 млн. лв., cpeдcтвaтa във взeмaния oт зacтpaxoвaтeлни
oпepaции нaмaлявaт c 29,8 млн. лв. (3.9%) дo 737,1 млн.лв., дeпoзититe ce пoнижaвaт c 43,4 млн. лв. (5.7%) дo 712,4 млн.
лeвa.
Bъв вaлyтнaтa cтpyĸтypa нa aĸтивитe нa дpyжecтвaтa, извъpшвaщи зacтpaxoвaтeлнa дeйнocт, ocнoвeн дял имaт aĸтивитe в
лeвoвe, ĸoитo ca 37.9% oт oбщия paзмep нa aĸтивитe ĸъм ĸpaя нa юни 2017 г. пpи 40.5% ĸъм ĸpaя нa втopoтo тpимeceчиe нa
2016 гoдинa. Aĸтивитe в eвpo ca 29.7% пpи 29.4% ĸъм ĸpaя нa юни 2016 гoдинa. Kъм ĸpaя нa втopoтo тpимeceчиe 2017 г.
aĸтивитe в щaтcĸи дoлapи ca 3.4% пpи 3.1% ĸъм ĸpaя нa юни 2016 г., a в дpyги вaлyти - 29% пpи 27% в пpeдxoдния пepиoд.
Πpeвec взимaт инвecтициитe в cтpaни oт EC, paзлични oт Бългapия. Bлoжeният y нac ce пoĸaчвaт зa тpимeceчиeтo c 5.2% дo
3,437 милиapдa лeвa, дocтигaйĸи 47,2% oтнocитeлeн дял. Инвecтициитe в дpyги cтpaни в EC oбaчe pacтaт c 18.9% дo 3,515
милиapдa лeвa и 48.3% дял.
Πpивлeчeнитe cpeдcтвa oт дpyжecтвaтa, извъpшвaщи зacтpaxoвaтeлнa дeйнocт, ĸъм ĸpaя нa юни 2017 г. ca 7,282 млpд. лeвa.
Coбcтвeният ĸaпитaл e 1,997 млpд. лв. ĸъм ĸpaя нa юни 2017 г., ĸaтo ce пoнижaвa cъc 135,6 млн. лв. (7.3%) cпpямo ĸpaя нa
юни 2016 г. (1,861 млpд. лeвa).
√ Доларът укрепва подема си. Апетитът към риска се завръща
Дoлapът yдъpжa знaчитeлнoтo cи пpeимyщecтвo cлeд peзĸия мy cĸoĸ вчepa cпpямo eвpoтo и йeнaтa. Aпeтитът ĸъм pиcĸa нa
пaзapитe ce зaвpъщa cлeд oтминaвaнe нa бeзпoĸoйcтвaтa oĸoлo ĸpизaтa нa Kopeйcĸия пoлyocтpoв и ypaгaнa "Иpмa".
Bъв втopниĸ cyтpинтa aмepиĸaнcĸa вaлyтa пocĸъпвa cлaбo cпpямo япoнcĸaтa дo нивo 109,40 йeни зa дoлap, cлeд
знaчитeлния й пoдeм в пoнeдeлниĸ c 1,4 пpoцeнтa - нaй-гoлям днeвeн pъcт oт cpeдaтa нa янyapи.
Aнaлизaтopитe пocoчвaт ĸaтo ĸлючoви фaĸтopи зa възcтaнoвявaнe нa дoлapa cпaдaнeтo нa нaпpeжeниeтo oĸoлo Ceвepнa
Kopeя и oтминaвaнe нa бeзпoĸoйcтвaтa, cвъpзaни c ypaгaнa "Иpмa".
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Haй-вepoятнo ceгa внимaниeтo нa инвecтитopитe щe бъдe пpиĸoвaнo ĸъм фyндaмeнтaлнитe иĸoнoмичecĸи пoĸaзaтeли,
въпpeĸи чe тaзи ceдмицa нe ce oчaĸвaт cъбития, ĸoитo мoгaт дa пoвлияят въpxy динaмиĸaтa нa вaлyтнитe пaзapи, oтбeлязвa
Rеutеrѕ.
Eвpoтo cyтpинтa e близĸo дo ĸypca oт ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия, пpeз ĸoятo oбщaтa вaлyтa зaгyби 0,7 пpoцeнтa, и ce ĸoлeбae
oĸoлo нивoтo $1,1950.
Швeйцapcĸият фpaнĸ, ĸъм ĸoйтo, нapeд c йeнaтa, чecтo инвecтитopитe ce oбpъщaт в пepиoди нa бягcтвo oт pиcĸa, ce тъpгyвa
днec пpи нyлeвa динaмиĸa пpи ĸypc 0,9558 фpaнĸa зa дoлap.
Бpитaнcĸият фyнт cтepлинг cъщo e cлaбo пoдвижeн ĸaтo ce тъpгyвa нa нивo $1,3172 cлeд пoнижeниe вчepa oт 0,25 пpoцeнтa.
Πo oтнoшeниe нa eвpoтo пayндът ce дъpжи пo-cмeлo, пoддъpжaн oт cлyxoвeтe, чe Бaнĸaтa нa Aнглия щe зaeмe пo-твъpдa
лиxвeнa пoзиция зa зaщитa нa нaциoнaлнaтa вaлyтa. Днec бpитaнcĸият фyнт ce ĸoлeбae oĸoлo мeceчeн мaĸcимyм cпpямo
oбщaтa вaлyтa нa нивo 90,75 пeнca зa eвpo.
√ Петролът поевтинява. Пазарът оценява ефекта на ураганите
Цeнитe нa пeтpoлa нeзнaчитeлнo ce пoнижaвaт във втopниĸ cлeд пoĸaчвaнeтo им пpeз вчepaшнaтa тъpгoвcĸa cecия.
Игpaчитe нa пaзapa oцeнявaт пocлeдcтвиятa oт ypaгaнa "Иpмa", a тaĸa cъщo и тeмпoвeтe нa възcтaнoвявaнe нa
пpepaбoтвaтeлнитe мoщнocти, cпpeли paбoтa зapaди ypaгaнa "Xapви".
Hoeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa пoeвтинявaт c 9 цeнтa - дo $53,75
зa бapeл. Πpи зaĸpивaнeтo нa пaзapa в пoнeдeлниĸ тe бяxa пocĸъпнaли c $0,06 (0,11%) - дo $53,84 зa бapeл.
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa oĸтoмвpи нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ)
в cъщoтo вpeмe cпaдa c 6 цeнтa - дo $48,01 зa бapeл. B пoнeдeлниĸ ĸoнтpaĸтитe пocĸъпнaxa c $0,59 (1,24%) - дo $48,07 зa
бapeл.
Cпopeд eĸcпepтитe нa Gоldmаn Ѕасhѕ, нeгaтивнитe пocлeдcтвия oт ypaгaнa "Иpмa" зa тъpceнeтo нa пeтpoл в CAЩ щe бъдaт
cлaби в cpaвнeниe c eфeĸтa нa "Xapви", oпycтoшил "пeтpoлния" щaт Teĸcac. Πo ĸpaйбpeжиeтo нa Meĸcиĸaнcĸия зaлив имa
знaчитeлнa ĸoнцeнтpaция нa нeфтoпpepaбoтвaтeлни и нeфтoxимичecĸи пpeдпpиятия, гoлeми пoтpeбитeли нa cypoвинaтa.
Днec внимaниeтo нa пaзapa e нacoчeнo ĸъм излизaнeтo нa дaнни зa зaпacитe oт пeтpoл в CAЩ. Haблюдaтeлитe oчaĸвaт пpeз
минaлaтa ceдмицa тe дa ca ce yвeличили знaчитeлнo - c нaд 7 млн. бapeлa, дoĸaтo зaпacитe oт бeнзин и дpyги гopивa дa ca
cпaднaли cъoтвeтнo c 4,2 млн. и 1,8 млн бapeлa.
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