Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

БНР
√ В. Велев: Все по-малко работещи ще плащат пенсията на все повече пенсионери в бъдеще
Става дума за технически въпроси, фундаментът е уреден в Кодекса за социално осигуряване и въпросите касаят всъщност
родените след 1959 година само. Тези, които се осигуряват в универсални пенсионни фондове. Това каза за предаването
"12+3" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който по време на дискусията на
Тристранен съвет отправи критика и заяви, че има някои спорни текстове, които пораждат съмнение, че движението на
средствата не е достатъчно равнопоставено:
Нашите притеснения са свързани именно с това спазване на информирания избор. Така както са уредени разпоредбите,
различен е редът за прехвърляне в двете посоки – от капиталовия стълб към солидарния.
Велев поясни, че прехвърлянето към първия стълб на Държавното обществено осигуряване става много лесно, но
обратното – трудно. И много трудно е прехвърлянето от един фонд в друг, допълни още той и подчерта, че при самото
прехвърляне не е необходимо лицето да е запознато досега къде се е осигурявало, нито каква е сумата по неговата
партида:
И заради това не можем да говорим, че се предполага информираност на такъв избор. Това са някои основания да
твърдим, че не са равнопоставени, както и движението в двете посоки не се извършва по един и същи начин.
Председателят на АИКБ изтъкна и недостатък на Сребърния фонд, в който се прехвърлят индивидуалните партиди от
капиталовия стълб от пенсионния фонд, когато лицето избира да се осигурява само в държавната система:
Сребърният фонд приема тези средства, но той не е обособено юридическо лице със своя администрация и всъщност по
тази причина е предвидено да докладва на Министерството на финансите индивидуални данни, включително лични, за
лицата, които са прехвърлили своите партиди, включително и сумите. То не е институция като НОИ или НАП, която да е
създадена и предвидена законно да оперира и съхранява лични данни, както и да пази тайната за съответните лица.
Председателят на АИКБ заяви още, че публичните финанси са в добро здраве и не бива нормативната уредба да създава
предпоставки за промяна на тази тенденция:
Няма причини непосредствено да се опасяваме за натиск масово да се прехвърлят партиди от пенсионните фондове към
държавното осигуряване, тъй като няма обективна необходимост за такъв натиск. Фискалният резерв е в много добро
състояние – от порядъка на 11 милиарда. Има и излишък, вместо дефицит в бюджет.
Според Велев, развитието на капиталовия стълб е основен въпрос, тъй като бъдещата демографската картина показва, че
все по-малко работещи ще плащат пенсията на все повече пенсионери, а спестяването на пари в индивидуални партиди в
капиталов фонд трябва да се насърчава, а не хората да разчитат на утрешната държава, че ще им осигури високата пенсия.
Васил Велев подчерта, че е необходимо да се повиши финансовата култура и образование на хората, които смятат, че един
пенсионен фонд не може да фалира. Могат да се обезценят партидите предвид на финансови кризи, но в дългосрочен
план пенсионните фондове осигуряват положителна доходност. Това е обособено имущество от управляващите
дружества, допълни Велев.
Запис можете да чуете тук
TV7 news7
√ НОИ отчете ръст на болничните
Бизнесът иска нови правила за изплащане на болничните
Работникът да не получава обезщетение за първия ден от болничния предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал
в България. Целта е ограничаване на злоупотребите. От Националния осигурителен институт отчитат драстичен ръст на
издадените болнични. За първите 6 месеца на годината преразходът по това перо е над 30 млн. лева.
През първото полугодие на 2015 г. в Националния осигурителен институт са приети с около 100 хил. болнични листове
повече в сравнение със същия период на миналата година. Разходите по това перо са се увеличили с почти 30 млн. лева.
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Според Манолов причини за ръста на болничните може да са повишена заболеваемост или грешки в системата, след
въвеждането на електронния болничен. Според НОИ за една година средното обезщетение се е увеличило с 4.4%, заради
ръста на доходите. В момента работодателят плаща първите три дни от болничния. Честите отсъствия на персонал
понякога блокират работния процес и водят до сериозни загуби, затова бизнесът иска по-строг контрол и дори нови
правила за изплащане на болничните.
Идеята ще се обсъжда в рамките на процедурата за бюджет 2016. От социалното министерство отказаха да коментират
проблема. А от данните на НОИ става ясно, че за полугодието от хиляди обжалвани болнични са отменени близо 2 хил.
Видеото можете да видите тук
Агенция Фокус
√ Васил Велев, АИКБ: Работниците се страхуват да подписват еднодневни трудови договори, за да не загубят социалните
си помощи
Все още има непознаване на спецификата на еднодневните трудови договори и работниците се страхуват да ги подпишат.
Това каза в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България. Той обясни, че хората се опасяват да не загубят социалните си помощи. По думите му,
възможно е с въвеждането на еднодневните договори броят на желаещите да работят сезонна работа да се увеличи. Тези
договори са законна форма на заетост и могат да бъдат използвани от всички, които поради някаква причина са
безработни, категоричен бе Велев. „Всъщност причината за въвеждането на тези договори е големият дял на сивия сектор
при прибирането на реколтата. Причината за това е, че се налага за кратко време да се мобилизира много голяма численост
на персонала в кампанията по прибиране на реколтата“, обясни Велев.
По думите му в такива случаи се прибягва до услугите на хора, които са трайно безработни и са на социални помощи. „Те
не искат да подписват каквито и да било договори, за да не загубят тези социални помощи. Именно с тези еднодневни
трудови договори се решава този проблем, тоест при работа по тях за определен период от време, не повече от 90 дни, не
се загубват тези социални придобивки. Това изрично е уговорено в нормативната уредба, но тъй като няма още практика
и не се познава от хората и има един страх“, коментира Васил Велев. „Това е и една от причините да говорим само за 19
хил. такива договора за едномесечен период“, добави той. Липсата на активност от страна на работодателите е
продиктувана от факта, че еднодневните трудови договори са излишно оскъпени, каза още Васил Велев. По думите му за
тези договори се заплащат осигуровки за пенсии, които са значителна част от разходите за труд. Относно това, дали имат
приложение към други сектори Велев, коментира, че трябва да се подхожда по-внимателно. Въпреки, че строителството и
туризма са сезонни дейности, еднодневните договори не са приложими, добави Васил Велев.
cross.bg
√ Велев: Все по-малко работещи ще плащат пенсията на все повече пенсионери в бъдеще
Става дума за технически въпроси, фундаментът е уреден в Кодекса за социално осигуряване и въпросите касаят всъщност
родените след 1959 година само. Тези, които се осигуряват в универсални пенсионни фондове. Това каза пред БНР Васил
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който по време на дискусията на Тристранен
съвет отправи критика и заяви, че има някои спорни текстове, които пораждат съмнение, че движението на средствата не
е достатъчно равнопоставено.
Нашите притеснения са свързани именно с това спазване на информирания избор. Така както са уредени разпоредбите,
различен е редът за прехвърляне в двете посоки - от капиталовия стълб към солидарния.
Велев поясни, че прехвърлянето към първия стълб на Държавното обществено осигуряване става много лесно, но
обратното - трудно. И много трудно е прехвърлянето от един фонд в друг, допълни още той и подчерта, че при самото
прехвърляне не е необходимо лицето да е запознато досега къде се е осигурявало, нито каква е сумата по неговата
партида:
И заради това не можем да говорим, че се предполага информираност на такъв избор. Това са някои основания да
твърдим, че не са равнопоставени, както и движението в двете посоки не се извършва по един и същи начин.
Председателят на АИКБ изтъкна и недостатък на Сребърния фонд, в който се прехвърлят индивидуалните партиди от
капиталовия стълб от пенсионния фонд, когато лицето избира да се осигурява само в държавната система:
Сребърният фонд приема тези средства, но той не е обособено юридическо лице със своя администрация и всъщност по
тази причина е предвидено да докладва на Министерството на финансите индивидуални данни, включително лични, за
лицата, които са прехвърлили своите партиди, включително и сумите. То не е институция като НОИ или НАП, която да е
създадена и предвидена законно да оперира и съхранява лични данни, както и да пази тайната за съответните лица.
Председателят на АИКБ заяви още, че публичните финанси са в добро здраве и не бива нормативната уредба да създава
предпоставки за промяна на тази тенденция:
Няма причини непосредствено да се опасяваме за натиск масово да се прехвърлят партиди от пенсионните фондове към
държавното осигуряване, тъй като няма обективна необходимост за такъв натиск. Фискалният резерв е в много добро
състояние - от порядъка на 11 милиарда. Има и излишък, вместо дефицит в бюджет.
Според Велев, развитието на капиталовия стълб е основен въпрос, тъй като бъдещата демографската картина показва, че
все по-малко работещи ще плащат пенсията на все повече пенсионери, а спестяването на пари в индивидуални партиди в
капиталов фонд трябва да се насърчава, а не хората да разчитат на утрешната държава, че ще им осигури високата пенсия.
Васил Велев подчерта, че е необходимо да се повиши финансовата култура и образование на хората, които смятат, че един
пенсионен фонд не може да фалира. Могат да се обезценят партидите предвид на финансови кризи, но в дългосрочен
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план пенсионните фондове осигуряват положителна доходност. Това е обособено имущество от управляващите
дружества, допълни Велев.
konkurent.bg
√ Местим втората пенсия в НОИ без нотариус
Заявленията за промяна в осигуряването за втора пенсия ще се подават без нотариална заверка. Това предвижда
специалната наредба, уреждаща реда за избор за осигуряване за задължителната втора пенсия - в Държавното
обществено осигуряване (НОИ) или в частни пенсионни фондове, както бе до момента. Проектодокументът бе обсъден
във вторник от тристранката, а в сряда трябва да бъде приет от Министерски съвет, информира "Стандарт".Липсата на
нотариална заверка бе една от критиките на част от работодателските организации. Според тях така се създава възможност
за злоупотреби. Бизнесът изрази също така опасения, че технологията, по която се предвижда да става прехвърлянето на
средствата от пенсионните фондове към НОИ, крие доста рискове от загуби. Според промените в Кодекса за социално
осигуряване при избор на Държавното обществено осигуряване натрупаните пари в частните фондове всъщност ще
постъпват в т.нар. Сребърен фонд.
Те ще остават там до пенсионирането на осигуреното лице или до решение то отново да възобнови осигуряването си в
частен фонд. Това може да се случва многократно, но не по-често от един път в годината. "За нас остават известни
съмнения, че движението от универсалните пенсионни фондове в държавния фонд и обратно, е еднакво лесно и
равнопоставено", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. Според Димитър Бранков от БСК има опасност от загуби при
осребряването на вече оценените активи.
"Няма повод за притеснения, интересите на осигурените лица са запазени", заяви финансовият министър Владислав
Горанов. Той поясни, че не е целесъобразно хората да се товарят с нотариални заверки. Според него пенсионните фондове
управляват много консервативно средствата и те са доста ликвидни. "Трябва да се стигне до решение всички да се
прехвърлят към НОИ, за да се реализират някои от притесненията на работодателите", посочи още Горанов.
Според наредбата заявленията за преместване на осигуряването от частните фондове в НОИ ще става със заявление пред
данъчната служба по местоживеене. Обратният процес - възобновяване на осигуряването в частни фондове, ще става със
заявление към избрания фонд.
Вестник Земя
√ Тристранката се разбра за парите за втора пенсия
Наредбата се нуждае от още подобрения, предупредиха обаче социалните партньори
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобри вчера проект на Министерския съвет за Наредбата за
разпределяне на задължителните осигурителни вноски. Наредбата ще бъде внесена за приемане в МС утре или на
следващото заседание на кабинета, съобщи след заседанието пред журналисти министърът на финансите Владислав
Горанов, цитиран от БТА. Това е чисто тенически документ, но с него се регламентират промените в Кодекса за социално
осигуряване (КСО), с който на хората се дава свободата на избор къде да влагат парите си за пения, посочи Горанов.
Заявленията за излизането от фонда и преминаването към Държавното обществено осигуряване (ДОО) ще става в НАП,
допълни Горанов. Министърът каза, че с промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и с приемането на наредбата
няма опасност за дейността на пенсионните фонове — те управляват добре и много консервативно парите на хората.
Президентът на КТ “Подкрепа“ Димитър Манолов изтъкна, че наредбата ще сложи ред в системата за пенсионно
осигуряване. По думите му досега системата е била непазарна, със задължителни големи такси, срещу които хората не
получават услуги. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че с промените
в КСО вторият стълб на пенсионната система се противопоставя на първия (ДОО), вместо да го надгражда. В Наредбата
остават текстове, които пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурените лица от универсален пенсионен
фонд в ДОО и обратно не е равнопоставено, а изборът на хората не е достатъчно информиран, допълни той. Припомняме,
че в края на миналата година беше регламентирана възможността за прехвърляне на партидата за втора пенсия от частните
фондове към ДОО. Заради липсата на наредба обаче на практика това не беше възможно, а и работата по наредбата се
забави заради бурните дебати около пенсионната реформа.
insmarket.bg
√ Правителството прие новата наредба за осигурителните вноски въпреки съпротивата на бизнеса
Пенсионният бранш ще продължи да настоява за цялостно прецизиране на проблемните текстове
Много скоростно след последните промени, днес правителството прие новата Наредба за реда за избор на осигуряване,
внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите" и обмен на информация. Вчера наредбата бе обсъдена в Националния съвет за тристранно
сътрудничество и почти скара бизнеса със синдикатите.
Текстовете в наредбата произтичат от измененията и допълненията в Кодекса за социалното осигуряване, свързани с
усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел. Те са свързани с правото на свободен избор на осигуряване в
държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд или само в държавното обществено осигуряване,
както и с възможността категорийните работници, ползващи правата на ранното пенсиониране, да изберат да се
осигуряват само във фондовете на държавното обществено осигуряване или да се осигуряват и в професионалните
пенсионни фондове, се казва в правителственото решение, което цитира мотивите на наредбата.
С наредбата се уреждат и доразвиват редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд,
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фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите", както и редът и начинът за избор за промяна на осигуряване и произтичащите от това
действия и операции на отговорните институции и на осигурените лица. С наредбата се урежда също обменът на
информация между НАП, НОИ, НЗОК, Министерството на финансите и пенсионно-осигурителните дружества.
Вчера финансовият министър Валдислав Горанов посочи, че това е чисто технически документ. Бизнесът обаче не мисли
така. Веднага щом бе обнародван текстът на проекта за подзаконов акт, дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване определиха наредбата като непълна, противоречива и трудно разбираема за осигурените. ИНСМАРКЕТ вече
писа за предложенията на пенсионния бранш за преработване на спорните моменти. Бележките на асоциацията бях
изпратени и до КФН и подкрепени от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). В последния вариант на
наредба от вчера бяха приети само някои от предложенията.
Браншът ще продължи да настоява за цялостно прецизиране на проблемните текстове.
bulgaria-news.bg
√ Съветът за тристранно сътрудничество прие наредбата за пенсионните осигуровки
Въпреки това не беше постигнато съгласие между социалните партньори
Документът, изготвен от финансовото министерство, получи одобрението на КРИБ, КНСБ и КТ "Подкрепа", но беше остро
разкритикуван от Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара. От КНСБ уточниха, че на този
етап биха подкрепили такъв текст, но настояха и за корекции.
Според АИКБ Наредбата не може да поправи дефектите на КСО. Те считат, че не бива вторият стълб да се противопоставя
на първия и обратно, както и че въпреки значителното подобрение на Наредбата, остават спорни текстове, които пораждат
съмнение, че в двете посоки движението е равнопоставено, а изборът не е достатъчно информиран. БСК също се обяви
срещу Наредбата като коментира, че с нея Сребърният фонд окончателно губи първоначално регламентираните функции
за бъдещо допълнително финансиране на ДОО, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя
на осигурените лица.
Според Наредбата, хората ще могат да прехвърлят вноските си за втора пенсия от частен фонд в НОИ, чрез подаване на
заявление в НАП. Част от бизнеса обаче смята, че така се губи конфиденциалността на информацията и не се укрепва
финансово пенсионната система. Ако Наредбата бъде одобрена от правителството, ще влезе в сила от 1 септември.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Дизелът - 2,20 лв., но пак е сред най-скъпите в ЕС
Цените на горивата отбелязаха нов спад и в част от големите бензиностанции бензин и дизел вече се продават за 2,20 лв.
Това е с 4 ст. по-малко от цената им във вторник.
Въпреки намалението дизелът остава един от най-скъпите в сравнение с останалите държави от ЕС. В 10 от тях цената му
е по-ниска, отколкото в България. А в Австрия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша и Испания е под или около 2 лева.
При масовия бензин А-95 България обаче е в челната тройка по ниска цена. По-евтин е той само в Полша, а у нас и в Австрия
цената е еднаква. В останалите държави горивото е по-скъпо.
Големите транспортни фирми зареждат в чужбина заради по-евтиния дизел, заяви председателят на Българската
асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт Миролюб Столарски.
Той посочи, че разликата в цената в Гърция е 12 стотинки, а ако се зарежда в Румъния, е 45-50 ст. Столарски каза още, че
според него имало разлика и в качеството на горивата. Освен това смятал, че в България имало картел при горивата заради
почти еднаквите цени по бензиностанциите.
Незаконна мобилна бензиностанция в микробус, с капацитет 3 т гориво, оборудвана с всички необходими
приспособления, бе заловена при акция на прокуратурата, МВР, ДАНС, НАП и митниците. Тя работела без платени данъци
и акциз.
За качество на горивата били проверени 4 бази и 20 бензиностанции.
Взети били 15 проби за бензин и 20 - за дизел. По линия на метрологичния контрол са проверени 3 бази и 27
бензиностанции, като са установени общо 12 нарушения.
Най-честите били касови разлики, липса на декларации за съответствие на горивото, деклариране на части от наличното
гориво, а не цялото количество, смесване на партиди. Досега били запечатани 660 тона гориво.
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√ Лукарски: Радвам се, че има скок на потреблението по бензиностанциите с 10-12%
Радвам се, че има скачане на потреблението. Това коментира пред журналисти министърът на икономиката Божидар
Лукарски в отговор на въпрос за повишеното потребление по бензиностанциите с 10 – 12%, предаде Фокус. Той уточни, че
това са проверки, които ще текат регулярно. „Надявам се, че не е в резултат само на потреблението”, добави той.
Премиерът поиска доклад за числеността, заплатите и функционалната ангажираност на Агенцията по метрология и на
Българския институт по метрология.
На въпрос за критиките към Агенцията по метрология и на Българския институт по метрология министър Лукарски обясни,
че правомощията им много ясно са разписани в закона. „В момента подготвяме законодателни промени, свързани със
засилването на контрола”, каза още министър Божидар Лукарски.
На правителственото заседание миналата сряда министър-председателят Бойко Борисов поиска препломбиране на всички
бензиностанции вследствие на извършена проверка в периода 14 – 17 август. По време на проверката бяха констатирани
нарушения по отношение на търговията с горива. Финансовият министър Владислав Горанов сподели, че е необходимо
завишаване на контрола, тъй като по сегашния начин, по който са поставени пломбите, допуска много възможности за
нарушения при продажбата на дребно, от които може да се ощетяват както крайните клиенти, така и фискът - с
разминаване във физическия обем на горивата и обема, отчетен от бензиноколоконките и този, който се предава към НАП.
Вчера от Министерство на икономиката разпространиха резултата от проверката. Били са проверени 10 862 разходомери
по бензиностанциите в страната като са затворени 87 от тях.
Вестник Капитал
√ За един месец са подписани 19 хил. еднодневни договора
Основното опасение на работещите по този тип договори е, че ще загубят правото си на социална помощите
За един месец сключените еднодневни договори са достигнали 19 хиляди, съобщиха от Главната инспекция по труда.
Подписването на този тип документи стана възможно на 21 юли, а от тогава до сега от тази възможност са се възползвали
общо 240 земеделски производители. Договорите за временна заетост бяха въведени експериментално през юли с цел
улесняване на наемането на сезонни работници в селското стопанство за прибиране на реколтата.
Плюсове
От агенцията обясняват, че основният проблем, очертал се в практиката досега, е, че наеманите отказват да подписват
договора, защото се опасяват, че ще загубят обезщетенията си за безработица и правото на социални помощи. Това обаче
не е вярно, а работещите имат право да получават заплата и помощи в продължение на 90 дни в годината. Полученият
доход пък няма да се взема предвид при определянето на правото на социални помощи. Освен това работата под тази
форма освобождава безработните и от задължението да полагат обществено полезен труд. В същото време този вид
договор носи осигурителни права, тъй като работодателят е длъжен да внесе авансово осигурителни вноски за пенсия, за
трудова злополука и професионална болест и за здраве.
Предимство за работодателя пък е, че не се налага разваляне на трудовия договор, ако не е доволен от работата на наетия,
обясняват от трудовата инспекция. Освен това по този начин може да бъде избегната глобата за наемане на работник без
договор, която е между 1500 и 15 хил. лв.
Кой се възползва
Досега с еднодневни договори са били наемани берачи на малини, пипер, домати, краставици, круши, ягоди, праскови,
кайсии и др. Вече има запитвания и се очаква регистрация на още еднодневни договори за предстоящото масирано
събиране на реколтата от грозде, картофи, орехи, лешници, бадеми, ябълки, сливи, круши.
Трудовите инспектори проверяват както стопаните, регистрирали образци на еднодневни трудови договори, така и
нерегистриралите, като събират данни от НАП, от Министерството на земеделието и от кметствата за големината на
стопанствата и очакваната реколта. Вече са установени и първите случаи на единични нарушения, когато образци на
договорите са регистрирани, но не и подписани.
Еднодневните договори се сключват задължително в началото на работния ден. Трудовото правоотношение възниква едва
тогава, когато двата екземпляра на договора не само са попълнени с данните на работника, но и са подписани от двете
страни по него. Работникът трябва да получи единия екземпляр от него преди започване на работата и при проверка да го
представя на контролните органи.
√ Мерките на Китай засега не успокояват пазарите
Европейските борси се оцветиха в червено в сряда, индексите в САЩ отново започнаха с ръст след понижението във
вторник, а акциите в Китай само ограничиха загубите си
Силната волатилност на световните финансови пазари се запази и в сряда, като цените на акциите продължават да се
движат в широки граници, което насърчава инвеститорите да търсят по-голяма сигурност в държавните облигации.
Проблемите през август, предизвикани от опасения за китайската икономика и срива на фондовия пазар в страната, както
и несигурността кога Федералният резерв ще вдигне лихвите в САЩ, не показват признаци на затихване, пише Financail
Times.
Опитът на Пекин за възстановяване на доверието чрез облекчаване на паричната политика късно във вторник, изглежда,
се провали. Решението на китайската централна банка да намали лихвите и да увеличи резервите на банките не постигна
желания мигновен ефект, а само успя да ограничи резкия срив на индексите в страната. Пазарите в Европа отвориха на
червена територия в сряда и през целия ден индексите се движеха в рамките на 0.5% до 2% по-ниско от стойностите си за
предния ден. Тези в САЩ затвориха сесията във вторник със спад, въпреки че търговията започна с ръст на основните
индекси. Отварянето в сряда отново беше на положителна територия.
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"Подобни колебания са типични, когато пазарът се държи по начин, който е реално изпитание за нервите и случващото се
е с висока доза несигурност", коментира Питър Кардило от Rockwell Global Capital в Ню Йорк.
Европейската централна банка (ЕЦБ) допринесе за положителния тон в сряда, като представители на регулатора
сигнализираха, че ЕЦБ може да осигури допълнителна парична подкрепа, в случай че падащите цени на суровините
изложат на повишен риск заложената инфлационна цел. След съобщението доходността по 10-годишните германски ДЦК
падна до 0.72%, но остава над триседмичното си дъно от 0.56%. Доходността по идентичните щатски облигации се повиши
до 2.14%, но остава под стойностите си от миналия месец. Доходността на ценните книжа пада, когато цената им се
покачва.
Минимален ефект
В сряда водещият китайски индекс Shanghai Composite (SCi) първоначално падна 3.8%, като увеличи петдневните си загуби
до 24.9%. В следобедната сесия настроението се подобри и показателят се повиши с 4.3%, което пък помогна на останалите
борси в Азия. Но нови разпродажби в края на сесията доведоха до спад на SCI с 1.3% и той затвори на най-ниското си ниво
от декември.
Негативният край на търговията в Китай не се отрази на японския индекс Nikkei 225, който след намаление с 4% във вторник
се възстанови с ръст от 3% в сряда.
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа в сряда отново навлязоха в червената зона, тъй като не успяха
да се стабилизират след две сесии на големи колебания заради ситуацията в Китай. Към 18.45 часа франкфуртският DAX
спада с 0.86%, в Париж САС 40 – с 1.01%, а лондонският FTSE100 се понижава с 1.26%.
Във вторник основните борсови индекси на Wall Street приключиха със спад, макар че в началото на търговията
изглеждаше, че пазарите ще компенсират част от загубите от изминалите дни, след като Китай намали лихвите. В края на
търговията имаше масови разпродажби, в резултат на които Dow Jones затвори с понижение от 1.29%. Другият водещ
борсов индекс - S&P 500, се понижи с 1.35%. При отварянето на борсите в сряда индексите отново се оцветиха в зелено,
като към 18.45 часа българско време Dow Jones се покачва с 1.67%, а S&P 500 - с 1.64%.
Анализатори са на мнение, че участниците на пазара реагират прекалено чувствително на случващото се на азиатските
пазари.
Фючърсите на суровия петрол отчетоха леко поскъпване в сряда, но все още са близо до минимума си за последните шест
години и половина. Цената на брента е 43.29 долара за барел, което е ръст от 0.19%. Американският лек петрол отстъпва с
0.28% до 39.20 долара. Според Даниел Анг, анализатор във Phillip Futures Pte Ltd, понижаването на лихвените проценти в
Китай не е позволило на цената на петрола да достигне ново дъно.
Намалява вероятността Фед да повиши лихвите през септември
Американският долар успя да се възползва от краткия импулс на борсите в Китай и поскъпна спрямо основните си
конкуренти. Инвеститорите са предпазливи към значителни покупки на приетата за актив-убежище йена, тъй като Китай
би може да обяви допълнителни мерки за подпомагане на икономиката, което да изтегли капитали от японската валута. В
резултат на това йената поевтиня спрямо долара до близо 120 йени.
В сряда американската валута поскъпна с 1.01% спрямо еврото и се разменяше към 18.45 часа българско време за 1.1398
за един долар. За последните два дни доларът почти компенсира спада си спрямо единната валута в понеделник.
Кризата в Китай вероятно ще се превърне в катализатор Федералният резерв на САЩ да не повиши лихвите през
септември. По-слабият стокообмен между двете страни ще окаже силен натиск върху американската икономика и това
може да доведе до отлагане на решението. Участниците на валутния пазар залагат, че Фед ще забави вдигането на лихвите,
като залозите за ръст през септември намаляха до 26% от 40%, колкото бяха към края на юли, сочат данните на Bloomberg.
На такова мнение е и главният икономически съветник на застрахователната група Allianz Мохамед Ел-Ериан. Според него
волатилността на световните финансови пазари е "обезпокоителна" и ще попречи на Фед да повиши лихвите през
септември. "Прозорецът беше отворен преди няколко седмици, когато имахме силна вътрешна икономика, която все още
имаме, но имахме доста неутрална международна икономика, а финансовите пазари бяха в относително добра форма",
твърди пред Bloomberg Ел-Ериан. Според него последите два фактора вече "се обърнаха яростно срещу Фед". И поради
това вдигането на лихвите през септември ще бъде грешка, която ще се отрази на американската икономика.
√ Какво следва за световната икономика след пазарните сътресения в Китай
Въпреки вниманието от последните седмици случващото се на капиталовия пазар в Китай е второстепенен въпрос, когато
става дума за здравето на глобалната икономика и за разбирането на това какво следва. Основните въпроси, които си
задава всеки, който се опитва да осмисли случващото се, всъщност са три и са взаимно свързани – колко сериозно е
забавянето на китайската икономика, какво ще се случи оттук нататък със суровините и кога американският Федерален
резерв ще вдигне основните лихви в САЩ, пише BBC.
Капиталовият пазар в Китай не е от съществено значение за инвеститорите извън страната, тъй като чуждестранната
собственост все още е силно ограничена – в този смисъл движението му може да се разглежда по-скоро само като
своеобразен измерител на нагласите. Значението му за инвеститорите в самия Китай не е много по-голямо, тъй като те
представляват малка част от населението на страната. А лудешките му колебания не носят много информация за здравето
на китайската икономика, пише редакторът на коментарната рубрика Newsnight Дънкан Уелдън.
Колко е забавянето в Китай
Първият реален въпрос всъщност е колко сериозно е забавянето на икономиката. Безспорно растежът е под отчитаните
през миналото десетилетие двуцифрени стойности, но докато официалните източници посочват, че темпът на нарастване
остава със здравословните 7%, според редица независими анализатори реалната цифра е по-близо до 5%. За страна, която
се намира на етапа на развитие на Китай, това все още е здравословен темп. Забавянето на китайската икономика беше
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неминуемо, но за да се проумее паниката в момента – защото това е точният термин, посочва авторът – човек трябва да
приеме една от две хипотези. Или че преди инвеститорите на практика не са отчитали факта, че икономиката действително
ще се забави, или че се опасяват, че забавянето е още по-сериозно – до под 5%.
Последният пристъп на глобалното бягство от риск беше предизвикан от изненадващото решение на Китай да девалвира
валутата си спрямо долара, което мнозина разчетоха като сигнал за паника сред китайските политици и опит за подкрепа
на износа и растежа. Решението не беше комуникирано добре и при това съвпадна с по-слабата търговия и обикновено
по-волатилните пазари през август.
От друга страна обаче, фундаментално има смисъл юанът да се откачи отчасти от покачващия се долар в период, в който
американската валута вероятно ще продължи да поскъпва, а останалите азиатски валути са слаби. Действително миналата
седмица данните за производството в Китай показаха отслабване и подновиха страховете за степента на забавянето на
икономиката, но други данни, особено тези за потреблението, говорят за по-здравословен растеж.
Ако ръстът действително е около 5%, пред Китай стои трудната задача да се справи с икономическия преход, а тежестта на
световната икономика ще започне да се измества, но в основите си глобалният растеж не е застрашен. Ако пък ръстът в
Китай се е забавил до 3% или дори до 1%, то тогава последните понижения на цените на акциите са само началото,
отбелязва Уелдън.
Накъде ще тръгнат цените на суровините
На второ място стои въпросът със суровините и най-вече с петрола. Цените им са на най-ниското си равнище от 1999 г.
насам и това е в основата на дебата между "дефлационистите" и поддръжниците на рефлацията (лека инфлация). Според
някои ниските цени са сигнал за сериозни проблеми за световната икономика, доколкото слабото търсене на суровини
говори за забавяне на растежа. За други обаче ниските цени са основно резултат от предлагането – добивът на петрол в
САЩ например значително се увеличи. А по-евтините суровини създават ситуация, която противно на интуицията може да
се смята за "дезинфлационен стимул за рефлация" – ниските цени на петрола и храните подкрепят реалния разполагаем
доход на домакинствата, като позволяват харченето на повече средства за други стоки. Евтиният петрол е двигател на
растежа във Великобритания и Европа тази година, посочва авторът.
От друга страна, решението на Саудитска Арабия да запази високите равнища на добива миналата година, което според
мнозина беше опит да се изхвърлят от пазара американските производители на шистов газ, чиито разходи са по-високи,
претърпя неуспех. Причината е, че шистът всъщност има два двигателя. Този на високите цени на петрола, които правеха
шистовия добив икономически устойчив, вече не работи, но другият продължава да е в сила – лесният достъп до
кредитиране, който поддържа паричните потоци и финансира растежа. В допълнение към това, изправени пред пониските цени на петрола, американските производители се фокусират и върху най-добрите си находища, като подобряват
ефективността си. При равни други условия, ако цените на суровините останат ниски, това би било от полза на вносителите
в развитите страни и би забавило износителите от развиващите се пазари.
Кога лихвите в САЩ ще се повишат
Третият въпрос е кога американският Федерален резерв ще повиши основните лихви. Пазарите очакваха стъпката да стане
факт през септември, но в настоящата ситуация това изглежда по-малко вероятно – пазарните сътресения, забавянето на
глобалния растеж, падащите цени на суровините и вдигащият се долар (а оттам и намаляващият инфлационен натиск)
дават аргументи на привържениците на идеята за изчакване. Отстъпването от първоначалния план обаче също си има цена
– от една страна, може да създаде впечатлението, че се "награждава" лошото поведение на пазарите. Фед има много
отговорности, но поддържането на цените на акциите не е една от тях, припомня Уелдън. Централната банка може да не
е склонна да изчаква, ако забавянето се приеме като опит за това – което би могло да окуражи извънредното поемане на
риск в бъдеще.
Избирането на точния момент за преход от почти нулеви лихви до "по-нормална" политика при всички положения щеше
да е деликатна задача и Фед заложи много на комуникацията на процеса, като даде ясно да се разбере, че повишението
ще се случва постепенно и по контролиран начин. Забавянето може да разклати доверието в тези хвърлени в комуникация
усилия (тъй като предстоящото през септември повишаване на лихвите беше маркирано доста по-рано) и да направи
евентуалната бъдеща задача още по-трудна. Редица икономисти вече прогнозират, че повишаването ще се случи през
декември или дори през март 2016 г. Много обаче може да зависи и от това как ще се държат пазарите в следващите
седмици.
Това са трите реални въпроса пред световната икономика и макар да е лесно човек да се увлече в поведението на пазарите
в рамките на няколко дни, винаги си струва да се погледне по-общата картина. Глобалният растеж все още не се е върнал
до равнищата отпреди 2008 г. и може би никога няма да се върне. Moделът на растеж на световната икономика се променя.
Но поне за момента не изглежда като да сме на ръба на нова глобална рецесия, заключава Уелдън.
√ Близо 90 хил. души ще обхване планът за борба с бедността
В одобрения от кабинета документ липсва прогнозната стойност на мерките, които ще действат през 2015 и 2016
г.
Близо 90 хил. души ще могат да се възползват през 2015 и 2016 г. от програмите за заетост, обучение и преквалификация,
подготвени от социалното министерство. Това показват изчисленията на "Капитал", базирани на индикаторите за
изпълнение в Плана за действие за борба с бедността за периода 2015 - 2016 г., който бе одобрен в сряда от кабинета.
Мерките предвиждат още повишаване на доходите от труд, подобряване на жилищните условия, на достъпа до
образование и здравеопазване и т.н.
Липсва обаче общата прогнозна стойност на финансирането по всички програми и мерки, заложени в плана. Като източник
на финансиране срещу всяка мярка е посочена съответната институция, отговорна за изпълнението на съответната
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програма, или оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013". От МТСП допълнително предоставиха
данни на "Капитал" за финансирането по мерките, което зависи от ведомството на Ивайло Калфин. От там уточниха обаче,
че стойността на финансирането зависи в голяма степен от усвояването на средствата по оперативните програми. Също
така някои от секторните политики (като здравеопазване, образование, регионално развитие, политика за младежта и
спорта и др.), не са само от компетентността на МТСП, но и на други министерства и институции. В тази връзка, не е
възможно да бъде подадена конкретна информация относно размера на финансиране на мерки и дейности в области
извън компетенциите на МТСП, обясняват от ведомството.
Добри пожелания
В прессъобщението на социалното министерство се посочва, че основната задача на одобрения от Министерския съвет
план е да повиши заетостта и доходите от труд. За тази цел правителството планира да финансира през министерства,
агенции и чрез оперативни програми проекти за обучение на младежи и хора в предпенсионна възраст. Ще се направи
опит да се убедят и работодателите в страната да участват в тези програми, като поемат част от възнагражденията на
служителите, наети по различните програми. В предишни години заплатите се поемаха изцяло, но практиката показа, че
веднага след приключването на програмите служителите се освобождават.
От социалното министерство прекратиха две скъпи и неефективни програми за субсидирана заетост - "От социални
помощи към осигуряване на заетост" и "Сигурност". От държавния бюджет тази година бяха дадени 9.4 млн. лв. за тези
две програми, като средствата бяха използвани за окончателното им прекратяване. Двете програми имаха за цел да
осигуряват заетост и социална интеграция на безработни, както и да повишават тяхната компетентност. Реално обаче се
получаваше така, че всяка година се даваха десетки милиони от държавния бюджет, а срещу тези пари се наемат
продължително безработни хора с ниска степен на образование. Те се занимават основно с комунално-битово обслужване
(почистване) и охрана. В крайна сметка тези хора излизат от програмите без придобита допълнителна квалификация и
отново са безработни.
В приетия документ са заложени и мерки за подобряването на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепа на
бездомните. За постигането на целите ще се търси сътрудничество между централната, местната власт и
неправителствения сектор, се казва в официалната информация.
Осигуряването на равен достъп до предучилищно и училищно образование, до качествено здравеопазване и устойчивост
на социалните плащания са сред политиките, които са заложени за намаляване на бедността и социалното изключване.
Предвижда се да се подобри взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните
услуги при реализирането на общи цели за социално включване.
Големият проблем
Рискът от бедност в България е един от основните проблеми, а непрестанно увеличаващите се минимална работна заплата
и осигуровки го усложняват. В рамките на стратегия "Европа 2020" през 2010 г. правителство прие национална цел за
намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. Анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ)
показва, че през 2013 г. 20% от населението в България е в риск от бедност, а един на всеки десет е в риск от дълбока
бедност. По данни на Евростат пък страната ни е сред тези с най-много бедни. Като такива са определени над 40% от
хората.
Най-тежко е положението в Северна България. Трите северни региона са сред петте най-бедни в Европейския съюз.
Икономическите различия вътре в страната също се увеличават. В анализа на ИПИ се посочва, че водещите фактори за
бедността по региони са заетостта, делът на висшистите и малцинствените групи. Големите различия в бедността на
регионално ниво спрямо националната линия на бедността, както и различните фактори, които усилват бедността в
отделните райони, предполагат политики, които взимат под внимание тези разлики - особено що се касае до политиките
на пазара на труда и в образованието, смятат анализаторите.

Вестник Класа
√ Световните пазари показват признаци на стабилизация въпреки страховете за Китай
Световните пазари остават подвластни на интензивна нестабилност с рязко променящи се борсови показатели.
Августовската драма, породена от тревоги за китайската икономика и разгрома на фондовия й пазар, както и несигурността
относно датата, когато ще се повишат лихвените равнища в САЩ, не показва признаци на успокояване.
Китайският борсов срив продължи за пети пореден ден в сряда, независимо от решението на Централната банка да намали
лихвите. При откриването на търговията на Шанхайската борса основните китайски индекси на няколко пъти се
повишаваха, но след това тръгнаха надолу, след като инвеститорите започнаха активно да продават акции, явно
предполагайки, че властите трябва да положат още усилия за стабилизиране на ситуацията.
В същото време европейските фондови пазари успяха да съкратят загубите. Лондонският FTSE 100 се понижи с 1.4% в
следобедната търговия, а борсите в Париж и Фракфурт – съответно с 1.3% и 1.2%.
Основните индекси на Уолстрийт рязко се повишиха при откриването на търговията в сряда след шест поредни дни силен
спад на фона на опасенията от по-бързо от очакваното забавяне на китайската икономика. Трите основни индекса са с
около 2% нагоре, след като излязоха данни, че поръчките за дълготрайни стоки през юли са се увеличили повече от
очакваното, предаде Ройтерс. Анализаторите прогнозираха спад от 4%, но поръчките към американските заводи за
дълготрайни стоки са се увеличили през юли, а търсенето в ключова категория, отразяваща инвестиционните планове на
бизнеса, бележи най-големия сок от 13 месеца, предаде Асошиейтед прес.
Министерството на търговията на САЩ съобщи, че поръчките за трайни стоки са нараснали с 2% през юли, след като през
юни скочиха с 4.1% (преразгледани данни).
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При категорията, която проследява плановете на бизнеса за инвестиции, е отчетен растеж от 2.2% след 1.4% през юни.
През четири от предходните пет месеца показателят се движеше надолу.
Макар юлският резултат да е обнадеждаващ, американските промишлени производители изпитват затруднения заради
последиците от силния долар и икономическите сътресенията в Китай, втората по големина икономика в света, отбелязва
АП, цитирана от БТА.
Промишленият индекс Dow Jones прибави 370 пункта или 2.4 на сто до 16 041 пункта в началото на търговията в сряда.
Всички значими 10 сектора от индекса S&P отбелязаха повишение.
Това силно начало на борсовата търговия бе предшествано от драматичен вторник, когато трите основни индекса
започнаха със силен скок нагоре и потънаха рязко преди затварянето.
За позитивния старт на американските борси в сряда допринесоха индикациите на Европейската централна банка (ЕЦБ),
че може да предостави допълнителна монетарна подкрепа, ако понижаващите се цени на суровините поставят на риск
показателя за инфлацията.
Акциите на доставчика на оборудване за петролно-газовия отрасъл "Камерън интернешънъл" (Cameron International Corp.)
поскъпнаха с цели 45% след съобщението, че най-голямата в света компания за обслужване на фирми в петролния сектор
"Шлюмберже" (Schlumberger) е сключила окончателно споразумение да го придобие.
Цената на петрола в Ню Йорк почти не се промени в началото на сесията, опитвайки се да се стабилизира при относителен
оптимизъм на пазара преди да бъдат публикувани по-късно данните за американския петролен резерв, информира Франс
прес. Инвеститорите обаче все пак остават предпазливи.
Американският лек суров петрол с доставка през октомври поскъпна с 2 цента до 39.34 долара за барел на Нюйоркската
търговска борса, след като във вторник цената му нарасна с над един долар. Според анализатори при такива котировки
мнозина ще се втурнат да правят изгодни сделки.
ЕЦБ ще се борби с последиците от Китай и поевтиняването на петрола
Рискът ЕЦБ да не успее да повиши инфлацията до желаното равнище се е увеличил, предупреди по-рано главният
икономист на банката Петер Прат, който обеща при необходимост да бъде засилена програмата за изкупуване на активи
срещу дефлация.
Прат, който е член на изпълнителния съвет на ЕЦБ, заяви пред журналисти в кулоарите на конференция в Германия, че
поевтиняването на суровините и забавянето в Китай възпрепятстват целта за връщане на инфлацията на ниво около 2
процента.
В момента темпът е 0.2 на сто - тенденция, която накара ЕЦБ да започне да изкупува месечно активи за 60 милиарда евро,
основно държавни облигации, като мярка срещу дефлация.
Не бива да има съмнение в желанието и способността на управителния съвет да действа, ако се наложи, каза Прат. По
думите му програмата за изкупуване на облигации осигурява достатъчно гъвкавост по отношение на размер, състав и
продължителност.
Банката вече предупреди, че финансовите събития в Китай могат да имат по-дълго от очакваното неблагоприятно влияние,
като се има предвид голямата роля на Пекин в световната търговия.
Китайският борсов срив продължи въпреки мерките на централната банка
Опитите на Пекин да възвърне доверието чрез разхлабване на монетарната политика късно във вторник явно не дадоха
резултат, но успяха да изнервят търговията в сряда.
Китайският борсов срив продължи за пети пореден ден, независимо от решението на Централната банка да намали
лихвите. При откриването на търговията на Шанхайската борса основните китайски индекси на няколко пъти се
повишаваха, но след това тръгнаха надолу, след като инвеститорите започнаха активно да продават акции, явно
предполагайки, че властите трябва да положат още усилия за стабилизиране на ситуацията.
Основният индекс Shanghai Composite нарасна в сряда с 3.1% (до 3,054.97), наваксвайки сутрешния спад, но търговията
приключи с понижение от 1. 27% (2,927.29). В течение на деня колебанията на индекса бяха в границите от +4.29% до 3.85%.
На азиатските пазари също цареше нестабилност поради опасения на инвеститорите, че понижението на лихвените
равнища няма да е достатъчно за стимулиране на забуксувалата китайска икономика и стопиране на резкия срив на
акциите на китайските компании.
През тази седмица индексът Shanghai Composite загуби 16%, което доведе до спад на фондовите борси по целия свят, който
е най-големият от осем години насам.
Някои китайски официални представители са на мнение, че колапсът на акциите ще има ограничено влияние върху
икономиката и разходите за поддържане на пазара са твърде високи, са заявили пред Блумбърг източници, пожелали да
не бъдат назовани. Онези, които поддържат интервенция на пазара, пък смятат, че понижението на акциите носи рискове
за банковата система.
Японският индекс Nikkei 225 в началото на търговията в сряда се понижи с 0.3%, но след това излезе на зелено – до 2.5%
Австралийският S&P/ASX200 се понижи с 1%, а в края на търговията стигна до 0.7%.
Американските борсови индекси закриха във вторник с понижение, независимо от кратковременния ръст в началото на
търговията, свързан с монетарните мерки на Народната банка на Китай.
"Азия остава епицентъра на нестабилността на пазарите в момента. Но страховете от повторение на предишни кризи могат
да бъдат успокоени чрез силните финансови системи и валутните резерви в региона. Тогава от Азия би дошла стабилност",
заяви експертът Евън Лукас.
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√ 51 млн. лева за провеждането на изборите
Рекордно скъпи се очертава да бъдат местните избори и референдумът, които ще се проведат едновременно тази есен.
Първоначално институциите, отговорни за организирането на изборите, са поискали 69 млн. лв., но финансовият министър
е успял да смъкне сметката до 51 млн. лв. Това става ясно от публикуваната стенограма от заседанието на Министерския
съвет в сряда.
Отговорник за провеждането на изборите и референдума ще бъде вицепремиерът по еврофондовете и икономическата
политика Томислав Дончев, реши кабинетът. Вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова ще отговаря за
опазването на реда, а регионалният министър Лиляна Павлова – за изготвянето на избирателните списъци.
Външният министър Даниел Митов предупреди, че „има реален риск за пръв път държавата“ да не може да осигури
провеждането на вота за референдума за въвеждане на електронно гласуване зад граница. Причината е невъзможността
да се попълнят 428-те секции в чужбина.
Местни избори – от 9 млн. лв. през 1999 г. на 50 млн. лв. през 2015 г.
В последните 15 години се оформя ясна тенденция за поскъпване на всеки следващ вот. За този период сумата е нараснала
над пет пъти – от 9 млн. лв. за местните избори през 1999 г. до 51 млн. лв., колкото се очаква да бъдат сега. За сравнение,
през 2011 г. също имаше гласуване две в едно – за кметове и за президент, като изборите излязоха 39 млн. лв. при
първоначално обявени 26 млн. лв. Тогавашният финансов министър Симеон Дянков обясни поскъпването с инфлацията.
През 2014 г. също гласувахме два пъти. Първо на европейските избори през май, което излезе 23.8 млн. лв., и след това
през октомври на извънредния парламентарен вот, който струва 26 млн. лв. План-сметката за тези избори е направена от
финансовия министър Владислав Горанов. Очаква се сумата от 51 млн. лв. да бъде одобрена неприсъствено от министрите
още днес, става ясно от стенограмата на правителството.
Премиерът Бойко Борисов също се е удивил на исканите пари, но нарежда на министъра на финансите „да се стяга и да
намира 51 милиона“. От тях 23 млн. лв. ще отидат за изплащане на възнаграждения на ангажираните с изборите
служители. Горанов трябва да предложи и проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще
плащат предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове.
Слаб интерес на българите в Турция към референдума
Не се очаква голям интерес от българските граждани в Турция към насрочения от президента за 25 октомври референдум,
на който гражданите ще кажат дали да се въведе електронно гласуване, стана ясно от изявлението на външния министър
Даниел Митов след правителственото заседание. При някои секции в Испания за момента също липсва интерес към
допитването, което се провежда едновременно с местните избори у нас.
Външният министър информира и за риск в някои държави да не може да се попълнят секционните избирателни комисии
(СИК). Той припомни, че Централната избирателна комисия е длъжна да открие зад граница над 428 секции, където те са
съществували, и в които са гласували не по-малко от 100 български граждани.
Във всяка една от тези секции трябва да има представител на външния министър, а останалите са представители на
политически партии. „Ако няма достатъчно, такива се командироват от България или се намират на място хора от
българските общности в чужбина. Ако няма достатъчно сериозен интерес, съществува рискът да не можем да попълним
секционните избирателни комисии“, каза външният министър.
Затова той призовава политическите партии, особено парламентарно представените, да окажат съдействие и да попълнят
в максимална степен своите квоти. Даниел Митов предлага още да се проведе информационна кампания, чрез която да
се подчертаят широките възможности, които законът предоставя на българите в чужбина за упражняването на правото им
на глас и да се призове за тяхната активност.
Даниел Митов предлага още министрите да призоват служителите от администрацията си да участват доброволно като
командировани членове на секционните избирателни комисии зад граница. Предварителните разчети показват, че около
600 чиновници ще трябва да бъдат командировани в чужбина, за да се попълнят всички секционни избирателни комисии.
На последните избори са били командировани 388 души от администрацията.
Външният министър открои и друг проблем – служителите, които ще бъдат командировани от България за попълване на
състава на СИК в чужбина, няма да могат да гласуват на местните избори. По думите му трябва да се намери изход от
казуса, който възниква като конфликт между конституционното право на тези хора и тяхното участие в СИК.
Митов настоя да се увеличи възнаграждението им, тъй като работата е тежка, а заплащането – минимално. За това обаче
няма пари, става ясно от стенограмата на правителството. Министърът не коментира колко ще струва допитването в
чужбина, като уточни, че се водят разговори с Министерството на финансите.
На последните парламентарни избори секциите в чужбина бяха 428. За референдума наесен ще се разкриват места за
гласуване задължително в българските посолства или консулства, ако поне 20 души са подали заявление по образец. В
градовете, където няма българско представителство, ще има секции, ако са подадени най-малко 40 заявления. Секции ще
се създават и там, където на предишни избори е имало поне една секция, в която са гласували не по-малко от 100 души.
Вестник Стандарт
√ Държавата пуска нов дълг за 300 млн. лв.
Пласират ДЦК след три месеца прекъсване заради излишъка в бюджета
Държавата ще пусне нов дълг на вътрешния пазар в размер на 300 млн. лв. през месец септември, предвижда емисионният
календар за пласиране на държавни ценни книжа (ДЦК) от Министерството на финансите. Предвижда се през септември
да има три аукциона за новите ДЦК, като ще бъдат пуснати облигации със срок 3, 5 и 10 години.
Емитирането на нови облигации на вътрешния пазар ще бъде възобновено след три месеца прекъсване. През месеците
юни, юли и август МФ спря да пуска нови ДЦК заради големия излишък в държавния бюджет. Като планираните за юни
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аукциони за ДЦК на стойност 100 млн. лв. бяха отменени. Предварителните данни на МФ показват излишък в бюджета в
размер на 801 млн. лв. в края на юли. За сравнение за същия период на миналата година имаше дефицит от 1,147 млрд.
лв. Този голям излишък се дължи на повишаване на приходите в бюджета и на получените пари от фондовете на ЕС. Към
края на юли приходите в хазната заедно със средствата от ЕС са над 19 млрд. лв., което представлява значителен ръст от
13% (2,195 млрд. лв.) спрямо същия период на 2014 г. Като данъчните и неданъчните приходи в държавната хазна
нарастват с 1,37 млрд. лв., а получените пари от ЕС са с 824 млн. лв. повече от същия период на 2014 година.
Наред с добрите приходи, хазната има и голям фискален резерв в размер на 11 млрд. лв. в края на юни, сочат последните
данни на МФ.
√ Банките върнаха 1,7 млрд. евро
Брутният външен дълг в края на юни е 38,334 млрд. евро (89,3% от БВП), което е с 1,43 млрд. евро (3,6%) по-малко спрямо
края на 2014 г. Но за период от една година дългът нараства с малко над 1 млрд. евро (2,8%). Брутният външен дълг на
сектор Държавно управление в края на юни 6 млрд. евро. Спрямо края на 2014 г. той нараства с 41,6 млн. евро. На за година
дългът на сектора се повишава с 2,632 млрд. евро (76,6%). Външните задължения на сектор Банки са 4,142 млрд. евро (9,6%
от БВП). Те се понижават с 1,379 млрд. евро (25%) спрямо края на 2014 г. Дългът на сектор Банки се свива с 1,719 млрд.
евро (29,3%) спрямо юни 2014 г.
Външните задължения на Други сектори са 12 млрд. евро. За година те нарастват с 244 млн.
В края на юни 2015 г. вътрешнофирменото кредитиране е 16 млрд. евро (37,4% от БВП), като за година то намалява със
104,8 млн. евро.
От януари до юни 2015 г. получените кредити и депозити от чужбина са 3,679 млрд. евро при 2,684 млрд. евро за същия
период на миналата година. От тях 2,137 млрд. евро (58% от общия размер) са за сектор Държавно управление, основно
заради придобитите от чужди инвеститори ценни книжа от емитирания през март троен транш облигации на
международните капиталови пазари на обща стойност 3,1 млрд. евро. Сектор Банки е получил 429 млн. евро от чужбина
(11,7% от общия размер), Други сектори - 524 млн. евро (14,3%), а 588 млн. евро (16%) са новите вътрешнофирмени
кредити. През периода януари-юни извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 5,556 млрд. евро.

Вестник Сега
√ Най-после законите ще имат предварителна оценка
Ще се преценява и съответствието с конвенции и практиката на съда в Страсбург
Логичното изискване да има задължителна предварителна и последваща оценка на всеки нормативен акт, който се
приема, изменя или допълва, ще стане част и от българското законодателство. Въпреки че това е повече от естествено, в
България подобен подход на практика липсва.
Вчера Министерският съвет прие промени в Закона за нормативните актове (ЗНА), с което се въвежда оценка на
въздействието в нормотворческия процес "като инструмент за усъвършенстване на изготвянето, съгласуването и
приемането на нормативни актове". Предвижда се аналитичен подход за изследване на възможните икономически,
социални, екологични и други последици, на разходите, ползите и рисковете от различни варианти на действие за
разрешаване на съществуващи проблеми. Оценката ще гарантира, че процесът на вземане на решения и приемане на
законодателство се базира на доказателства и данни, аргументира се правителството. Такава е практиката във всички
държави от ЕС, като най-напреднали са Великобритания, Холандия, Дания.
Динамиката на изменението на нормативните актове в България е наистина голяма - около 800 промени на година на
национално ниво. "Големият брой промени донякъде се обуславя именно от приемането на грешни решения, което налага
един нормативен акт да бъде изменен по няколко пъти в рамката на една година. Това, от своя страна, води до чувството
за непредвидимост и непостоянство в провежданото чрез тези актове политики", аргументира промените в ЗНА
правителството.
Със законопроекта се определят два вида оценка на въздействието - предварителна и последваща, като предварителната
ще е частична и цялостна. Предлага се разработването на всеки законопроект или подзаконов нормативен акт да бъде
предшестван от изготвянето на частична оценка. На база на нея ще се вземе решение дали да се изготви цялостен анализ,
за чието прецизно изготвяне са необходими повече време и ресурси. Не става ясно дали тези изисквания ще бъдат
разширени и приложени и към внасянето на законопроекти от отделните депутати. В България законодателна инициатива
имат само правителството и депутатите.
Законопроектът предвижда и задължение за предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативните
актове с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по
правата на човека.
ОБСЪЖДАНЕ
С проекта за изменение на ЗНА се предлага срокът за обществени консултации от 14 дни да бъде увеличен на 30 дни. Все
пак е оставена възможност срокът да бъде по-кратък, но не по-малко от 14 дни, но само ако има изрична обосновка в
мотивите. Предлага се също провеждането на обществени консултации на проекти, изготвени от изпълнителната власт
или орган на местно самоуправление, да се извършва едновременно и на портала за обществени консултации.
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√ България продължава да работи по "Южен поток"
България ще търси обезщетение за учредяването на правото на ползване на терен от варненския плаж Паша дере и за
участък от водите на Черно море. Оттам по проект трябваше да мине трасето на газопровода "Южен поток". Това реши
правителството вчера. За целта ще бъде обявен конкурс за избор на лицензиран оценител, който да определи сумата.
Неотдавна енергийният министър Теменужка Петкова обясни, че страната ни все още не е получила официално
уведомление от Русия за прекратяването на проекта. "България не се е отказвала от този проект, традиционно имаме
добри отношения с Русия и такива ще бъдат те и занапред", заяви Петкова.
В началото на декември м.г. руският президент Владимир Путин обяви, че Москва спира реализацията на мегапроекта.
Идеята бе по тръбите да се доставя руски газ, който да минава през България, Сърбия и Унгария до Австрия.
От правителствената пресслужба посочват, че България е длъжна да изпълнява задълженията си. По закон регионалният
министър трябва да разглежда и одобрява подробни устройствени планове, инвестиционни проекти, да издава
разрешения за строеж и да възлага оценка на правото на строеж върху морското дъно и под морския плаж. "Неспазването
на всяко едно от тези задължения би могло да се счита за неизпълнение, което, от своя страна, да доведе до евентуални
съдебни процедури и финансови санкции", допълват от Министерския съвет.
Вестник Монитор
√ Световната търговия отиде на 6-годишно дъно
Ръстовете на стокообмена намаляват
През първата половина на годината световната търговия е отбелязала най-голямото си свиване от финансовата криза
насам, сочат последни данни, цитирани от Financial Times и Investor.bg.
Обемът на световната търговия се е понижил с 0,5% през трите месеца до юни спрямо първото тримесечие, заяви
холандското Bureau for Economic Policy Analysis, което публикува доклада World Trade Monitor.
Икономистите в организацията ревизират и резултатите за първото тримесечие и обявяват свиване от 1,5%, поради което
резултатите от първата половина на 2015 г. се оказват най-лошите досега от срива на световната търговия през 2009 г.
веднага след финансовата криза.
Според данните в World Trade Monitor световната търговия отчита ръст от едва 2% през юни, но авторите предупреждават,
че месечните цифри са волатилни и резултатите в дългосрочен план разкриват по-точен модел. Тези цифри допълват
мрачните резултати в световната търговия през последните години и се отклоняват от старото правило, при което
търговията расте с двойно по-бързо темпо от световната икономика в резултат на това, което някои наричат
хиперглобализация.
През трите месеца до юни световната търговия е нараснала само с 1,1% спрямо миналата година, сочат новите данни.
Международният валутен фонд (МВФ) очаква световната икономика да се разрасне с 3,5% през тази година.
„Отчитаме нищожни първи шест месеца на 2015 г.”, казва Робърт Купман, главен икономист в Световната търговска
организация, която предвижда ръст от 3,3% на обема на световната търговия през тази година, но вероятно ще намали
тази оценка през следващите седмици.
Голяма част от забавянето на световната търговия през тази година се дължи на спрялото възстановяване в Европа, както
и на забавящата се икономика в Китай, казва Купман
„Двигателят на растежа” на световната икономика от известно време действа сякаш има грешка в механизма, като
„добрият растеж в някои страни се компенсира от слабия такъв в други”. Опитът на Китай да промени икономиката си от
експортно насочена към задвижена от вътрешното потребление има структурни последици за световната търговия,
допълва Купман.
Същото се случва и с променящата се енергийна динамика в САЩ, която се превръща в нетен износител на енергия, и с
модела на производителите, решили да намалят глобалните си вериги за доставки и да доближат производството си поблизо до дома.
От 1 октомври започва дълга криза
Нова прогноза на известния американски финансов експерт Мартин Армстронг разбуни духовете в САЩ, съобщава АП.
Той обяви, че кризата вече е тук, но истинските й размери ще могат да се видят след 1 октомври. Според него първо
Франция ще се изправи срещу икономиите и съкращенията на работни места и ще напусне ЕС. Така ще започне разпад на
общността, еврозоната също ще престане да съществува, на фондовите борси ще настъпи крах, лихвите ще растат, но не
за дълго.
Примерът на Франция ще бъде последван и от други европейски държави ,като последна в този списък ще е Германия.
Повечето инвеститори ще прехвърлят капиталите си в САЩ и американския фондов пазар ще спечели, но не за дълго.
Американският финансов анализатор си изгради реномето на пророк във финансовия бранш като предвиди Black Monday
през есента на 1987 г., първият борсов срив след Втората световна война. Тогава индексът Dow Jones се срина с 22% - найголямата дневна загуба в историята му. Армстронг успя да предвиди и историческия срив на японския бенчмарк Nikkei
през 1989 г., както и кризата в Русия през 1998 г.
√ МС готов с бюджета за догодина през октомври
Министерският съвет ще приеме Закона за държавния бюджет за следващата година навреме - през октомври. Това стана
ясно от законодателната програма на кабинета до края на 2015 г.
Миналата година бюджетната процедура закъсня заради дългите преговори за сформиране на правителство. Така
основната сметка на държавата влезе за разглеждане от кабинета едва в началото на декември, а депутатите успяха да го
приемат в деня преди излизането си в коледна ваканция след 17-часов законодателен маратон.
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Този път МС ще се опита да не стига до подобни инфарктни заседания заради парите на държавата.
Планът на кабинета предвижда още разглеждане на общо 55 законопроекта до края на годината. Сред темите, с които ще
се захванат министрите, са промените в Кодекса за застраховането, с които ще бъдат въведени изисквания на три
европейски директиви. Поправки в Закона за защита при бедствията пък подготвя МВР, а Министерството на отбраната ще
предложи редакция на закона за резерва на въоръжените сили. Кабинетът ще разгледа поправки в Закона за закрила и
развитие на културата, с които ще влязат в сила единни правила за финансиране. Ще бъдат направени поправки и в Закона
за висшето образование, които да стимулират научноизследователската дейност на висшите училища и развитието на
иновациите.
√ Митов: Има рискове за референдума в чужбина
Редица рискове заплашват нормалното провеждане зад граница на националния референдум, на който българите ще
решат дали да се гласува електронно. За това алармира вчера външният министър Даниел Митов, който бе натоварен от
кабинета с организирането на допитването в чужбина. За него трябва да се открият повече от 430 секции зад граница.
„Съществува риск в някои държави да няма такъв голям интерес и да отворим секции, в които практически няма да се явят
голям брой хора”, предупреди Митов. Според него има опасност и на определени места да не може да се попълни броят
на хората, участващи в секционните избирателни комисии. Във всяка една СИК в чужбина има представител на МВнР, както
и представители на политическите партии. Ако няма достатъчно такива кадри, Външно трябва да командирова
допълнително от България.
Затова Митов призова партиите да окажат съдействие и съвместно с МВнР да се попълнят квотите в СИК зад граница. От
стенограмата на заседанието на Министерския съвет става ясно, че премиерът Бойко Борисов го е посъветвал да се обърне
към депутатите от трибуната на НС и да ги запознае с проблемите. Дипломат №1 пък уточнил, че вече е коментирал казуса
с председателя на НС Цецка Цачева.
Друг риск, който не бил съобразен за вота зад граница, е, че хората, които трябва да се командироват в СИК, няма да могат
да гласуват за местния вот у нас.
investor.bg
√ КЗК не може да получи данни от НАП и митниците за анализ на пазара на горива
Законови пропуски пречат на регулатора да добие пълна представа за състоянието на пазара
Има законово несъвършенство и Комисията за защита на потребителите (КЗК) не може да получи информация от
Националната агенция за приходите (НАП) и от Агенция „Митници“. По тази причина и регулаторът не разполага с данни
от двете институции, за да извърши в пълна степен секторния анализ на пазара за горива.
Това коментира говорителят на КЗК Марио Гаврилов пред БНТ. Той уточни още, че при предишната проверка на сектора
през 2011 година регулаторът се е сблъскал с подобен проблем и е било изпратено искане КЗК да бъде добавена в списъка
с институции, които могат да боравят с чувствителна данъчна информация, но това не се е случило.
Ако това не бъде променено, КЗК ще може да изготви доклада си за състоянието на пазара едностранно - само на базата
на данните от бензиностанциите.
При сегашната си проверка Комисията всъщност разчита и на „добрата воля“ на участниците на пазара да изпратят в
законовия срок исканата информация.
След това данните се анализират и ако има нуждаq се отправят допълнителни въпроси или се търси информация от
държавни институции, обясни говорителят на КЗК. За сравнение той посочи, че подобен анализ в Германия е отнел три
години, но допълни, че съзнава, че Комисията у нас няма „подобен времеви комфорт“. Трудно е обаче да се прецени колко
време ще отнеме проверката на регулатора.
При започване на евентуално производство за картел на пазара за горива Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)
трябва да уведоми Европейската комисия. При финално решение, че има нарушение на нормалните бизнес практики на
пазара, то трябва да бъде съгласувано с Брюксел.
Гаврилов допълни, че не можем да си позволим „свободни интерпретации“ извън законово установените за пазарен
картел.
Преди дни в ефира на „Нова телевизия“ премиерът Бойко Борисов и директорът на Агенция „Митници“ Ваньо Танов бяха
категорични, че картел на пазара за горива има. Танов дори пресметна каква трябва да е крайната цена на горивата след
ДДС и акцизи – 1,80 лева, и посочи че големият марж и почти еднаквите цени на бензиностанциите подсказват за
наличието на споразумения между търговците.
Марио Гаврилов коментира още и санкциите срещу фирмите, които се споразумяват или си поделят пазарите. Според него
са нужни по-ефективни мерки, сред които например е санкция лично към ръководители на компании.
„Защото сега като глобим една фирма, финансовата тежест се понася от нея и това не влияе пряко върху личното
благосъстояние на физическите лица, т.е. на шефовете на тези фирми, които участват в картелното споразумение“,
допълни той.
√ Инспекцията по труда хвана злоупотреби с еднодневни трудови договори
Към момента са регистрирани около 19 хил. контракта за краткотрайна селскостопанска работа
Установени са единични случаи на земеделски стопани, които са наели селскостопански работници без еднодневни
трудови договори, съобщи Главната инспекция по труда (ГИТ).
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Фермерите са правили регистрации на такива договори в дирекция „Инспекция по труда“, но в момента на проверките са
имали наети работници без контракти.
Това означава, че наетите са полагали труд без сключен писмен договор. Санкцията за работа без договор е между 1500 и
15 000 лв.
Контролните органи ще продължат да проверяват не само работодатели, които не са заверили изобщо или са заверили
много малко образци на еднодневни трудови договори, но и такива, които са се възползвали максимално от новата
възможност, предупреждават от ГИТ.
Инспекцията припомня, че еднодневните договори се сключват задължително в началото на работния ден. Трудовото
правоотношение възниква едва тогава, когато двата екземпляра на договора не само са попълнени с данните на
работника, но и са подписани от двете страни по него. Работникът трябва да получи единия екземпляр от документа преди
започване на работата и при проверка да го представя на контролните органи.
При проверките са установени и случаи на хора, работили без договор при стопани, които изобщо не са регистрирали в
Инспекцията по труда еднодневни трудови договори. След намесата на контролните органи тези работодатели са се
възползвали от новия вид контракти.
Инспекцията по труда работи съвместно с Министерството на земеделието и храните. Обектите за контрол се
идентифицират на базата на получената информация за големината на обработваемите площи от регистрираните
земеделски производители и отглежданите култури.
Проверките се планират според сезонността на продукцията, както и дали реколтата от тази площ може да бъде прибрана
само с работниците с регистрирани в НАП друг вид трудови договори.
ГИТ напомня, че еднодневните трудови договори не се регистрират в НАП, нито се подава уведомление за прекратяването
им. Ако работодателят е недоволен от работника, на следващия ден може да не подписва нов договор с него, без да му се
налага да оформя документи за прекратяване на трудовото правоотношение.
Земеделските стопани обаче споделят, че продължават да изпитват сериозно затруднение да убедят работниците да
подпишат еднодневни договори, тъй като те се страхуват да не бъдат лишени от социални помощи и обезщетенията за
безработица. Запазването на тези права е гарантирано с промени в серия нормативни актове, които вече са обнародвани
в Държавен вестник, припомня Инспекцията.
Към момента са регистрирани около 19 000 броя трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за
един ден от над 240 земеделски стопани. Чрез тях земеделските производители наемат работна ръка за бране на малини,
пипер, домати, краставици, круши, ягоди, праскови, кайсии и др.
Вече има запитвания и се очаква регистрация на още еднодневни договори предвид предстоящото масирано събиране на
реколтата от грозде, картофи, орехи, лешници, бадеми, ябълки, сливи и круши.
√ Делът на лошите жилищни кредити е най-ниският от над 3 години насам
През юли обемът на лошите заеми спрямо всички раздадени от банките кредити намалява за девети пореден месец,
считано на годишна база
Общият обем на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафтите)* регистрира девети пореден месец на спад през
юли, считано на годишна база. Освен това делът на лошите жилищни кредити е най-ниският от април 2012 г. насам, а този
на лошите фирмени заеми спада в пети пореден месец. Това сочат изчисленията на Investor.bg на база на ежемесечната
парична статистика на Българската народна банка (БНБ).
През юли размерът на лошите и преструктурирани кредити намалява с 518 млн. лв. за година и с 57 млн. лв. за месец до
9,112 млрд. лв. За сравнение - през юни тази година лошите кредите отчетоха месечно намаление от 111 млн. лв. и
годишно от 470 млн. лв.
Като дял от всички отпуснати кредити лошите заеми се понижават до 23,9% през юли, като записват най-ниския си
относителен дял от ноември 2014 г. насам. Месец по-рано те съставляваха 24,1% от всички отпуснати заеми от търговските
банки, но без овърдрафтите.
С изключение на потребителските всички видове кредити отчитат по-нисък относителен дял през юли.
Делът на лошите потребителски кредити през юли е 16%, като е леко по-висок спрямо отчетените 15,9% преди месец.
Историческият преглед показва, че това е третият на-нисък дял от ноември 2013 г. насам и пети за последните пет години,
след като през юни 2010 г. делът им бе 15,5%.
Историческият пик на дела на лошите потребителски заеми е регистриран през ноември 2011 г., когато бе 20,2%, сочат още
данните на Investor.bg на база статистиката на БНБ.
В абсолютно изражение лошите потребителски кредити растат с 6,47 млн. лв. през юли до 1,174 млрд. лв.
През юли лошите жилищни кредити намаляват с 11,05 млн. лв. спрямо юни тази година до 1,812 млрд. лв., а делът им се
понижава до 20,9% от всички жилищни кредити. Това е най-ниският относителен дял за период от над три години. За
последно такъв нисък относителен дял статистиката отчита през април 2012 г., когато делът на лошите жилищни кредити
отново бе 20,9%.
В абсолютно изражение през юли най-силно спадат лошите фирмени кредити – с 51,48 млн. лв. за месец до 5,916 млрд.
лв. Така делът им спрямо всички фирмени кредити намалява до 27,7%, като записва пети пореден месец на понижение.
Това е и най-ниският относителен дял от декември 2014 г. насам. За сравнение - през юни на лошите фирмени кредити се
падаха 28% от всички фирмени заеми.
Спад има и при делът на лошите т.нар. други кредити, към които се причисляват всички останали видове кредити,
предоставени на домакинствата. През юли делът им вече е 28,9% - най-ниското ниво от декември 2014 г. насам. В
абсолютно изражение те спадат с 696 хил. лв. спрямо миналия месец до 210,7 млн. лв.
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Размер на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите
Сума в млрд. Изменение
лв.
Месечно Годишно

Година

Месец

2014

юли

9.631

-0.009

-0.235

2014

август

9.672

0.041

-0.144

2014

септември

9.925

0.253

0.121

2014

октомври

9.978

0.053

0.196

2014

ноември

9.528

-0.450

-0.184

2014

декември

9.214

-0.314

-0.500

2015

януари

9.325

0.110

-0.379

2015

февруари

9.293

-0.032

-0.471

2015

март

9.287

-0.006

-0.420

2015

април

9.290

0.003

-0.364

2015

май

9.280

-0.010

-0.409

2015

юни

9.169

-0.111

-0.470

2015

юли

9.112

-0.057

-0.518

Дял на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафтите
Година
Период

Общо

Фирмени

Потребит.

Жилищни

Други

2014

юли

22.2%

23.7%

16.6%

21.7%

28.7%

2014

август

22.4%

24.0%

16.5%

21.7%

28.9%

2014

септември

22.8%

24.8%

16.5%

21.7%

28.9%

2014

октомври

23.0%

25.1%

16.3%

21.7%

28.7%

2014

ноември

24.8%

28.9%

16.3%

21.6%

28.4%

2014

декември

24.0%

27.7%

16.2%

21.2%

27.7%

2015

януари

24.5%

28.5%

16.1%

21.5%

31.2%

2015

февруари

24.5%

28.5%

16.1%

21.4%

31.1%

2015

март

24.4%

28.3%

16.1%

21.3%

30.5%
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2015

април

24.4%

28.4%

16.1%

21.2%

30.3%

2015

май

24.5%

28.6%

16.1%

21.2%

30.0%

2015

юни

24.1%

28.0%

15.9%

21.0%

29.2%

2015

юли

23.9%

27.7%

16.0%

20.9%

28.9%

* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като
необслужвани експозиции (91-180 дни), загуба (над 180 дни) и преструктурирани експозиции по смисъла на Наредба № 9
на БНБ. За целите на паричната и лихвената статистика (съгласно изискванията на ЕЦБ) БНБ не събира детайлни данни за
класифицираните експозиции по срокове на просрочие, а информацията е агрегирана.
manager.bg
√ Борсата в Шанхай отбеляза ръст след 5 дни пропадане
Основният китайски индекс Shanghai Composite започна да расте след 5-дневното пропадане. По данни на Шанхайската
борса към 8:30 българско време той се е покачил с 1,75% до 2979 пункта.
Максималната стойност на индекса по време на сесията е достигнала 3014 пункта.
Японският пазар също отбеляза ръст. Индексът Nikkei 225 се повиши с над 1% до 18 574 пункта.
Вчера китайската централна банка наля допълнителни средства, за да подкрепи икономиката. Регулаторът обяви, че
предоставя на финансовите структури краткосрочни кредити с ниска лихва. Преди това централната банка понижи
основния лихвен процент и в частност процента на лихвите по кредитите за срок от година.
На фондовия пазар в САЩ индексът Dow Jones нарасна вчера с 3,95%, S&P 500 - с 3,9%, а технологичният Nasdaq - с 4,24
пункта.
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