Важни обществено-икономически и политически теми
Днес+
√ Правителствена стратегия разглежда онлайн проблемите у нас
Зависимостта към социалните мрежи, психозата в интернет и свързването на всички устройства с мрежата са сред
основните заплахи пред киберсигурността у нас в следващите години.
Това става ясно от Националната стратегия до 2020 година, която се очаква кабинетът да приеме днес, предава Нова тв.
Според документа силните страни на страната ни са бързият интернет и доброто партньорство между IT сектора и
държавата, но малкият и средният бизнес трябва да обърнат повече внимание на сигурността в мрежата.
В стратегията се посочва още, че най-сериозните заплахи пред безопасността ни в киберпространството са, че България е
икономически най-изостанала в Европа, но става все по-интересна за кибератаки заради членството си в НАТО и
Европейския съюз.
Нова телевизия
√ В печата: 10% нов данък покрай „данък уикенд“
Управляващите са готови с нов ред за облагане, свързан с "данък уикенд". От началото на годината влязоха неясни
текстове, според които компаниите трябва да отчитат колко се ползват фирмени коли, имоти или телефони за лични цели
и да връщат част от ДДС-то на държавата.
След протести управляващите обещаха бързо да разпишат по-точни правила, които да не водят до бюрокрация и да не
позволяват данъчен произвол. Сега част от обещанието се изпълнява, пише днес "Капитал дейли".
Според промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Менда Стоянова и група народни
представители от ГЕРБ, полученият в натура доход от служителя или мениджъра - например от ползването на фирмен
автомобил или телефон, ще се облага с "плоска" ставка от 10%, вместо върху сумата да се дължи и данък общ доход, и
осигуровки. Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя и служителят няма да дължи нищо.
Заради липсата на този обещан още през февруари ред много компании отлагаха декларирането, че фирмени активи се
ползват и за лични нужди. По тази причина в бюджета през първите месеци влязоха минимални суми ДДС от този "данък
уикенд". Макар да е неизгодно, много фирми през последните месеци директно продадоха луксозните си джипове на
собственика или мениджъра, за да избегнат бюрокрацията.
Еднократната ставка за работодателите ще е 10% върху отчетените разходи (например гориво, амортизации, ремонт,
паркинг и други) по лично ползвани фирмени активи. Промените ще бъдат разгледани на заседание на бюджетната
комисия в сряда. Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 31 март на
следващата календарна година. Промените ще влязат със задна дата – от 1 януари 2016 г.
Puls.bg
√ Работна група ще променя закона за ТЕЛК-овете
Работна група между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването ще се
занимава със законодателни промени, свързани с ТЕЛК-овете. Това заяви социалният министър Зорница Русинова по
време на пресконференция, съобщи "Фокус".
"Темата за ТЕЛК-овете е във фокуса на нашите приоритети. Една от първите срещи с колеги-министри, които имах беше с
министър Петър Москов и с неговия екип – по темата как да стартираме реално промените в законодателството, за да
подобрим контрола върху ТЕЛК-овите решения и най-вече средствата, които се изплащат от Националния бюджет да имат
насоченост към хората, които реално имат нужда", заяви министър Русинова.
"Решението, което взехме с министър Москов е да направим съвместна група с двете министерства с участието на
неправителствени организации и експерти, които работят по темата. Днес стартира заседанието на тази работна група с
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предложение за първите текстове, като очаквам и от работодателите и синдикатите също да имат предложения за
законодателни промени", обясни тя.
"Не очакваме, че процесът на реформиране на цялата система ще е бърз и плавен, но за мен е изключително важен
диалогът с организациите на хората с увреждания. През изминалата седмица имах среща с тях. Най-важно е да
информираме, че целта на тази реформа е не да лишим хората от права, а наистина да насочим възможностите, грижите
и средствата, които се отделят за хора с увреждания, към тези, които имат най-голяма нужда от това", каза още социалният
министър.
Дейли Прес
√ Бивш зам. министър: Няма да чакаме 2 години, за да приемем еврото
В момента на България се предоставя "безспорно уникална възможност" и "голям шанс" за влизане в еврозоната, "който
не бива да се пропуска". Това каза София Касидова, бивш зам.-министър на икономиката в студиото на телевизия
"Блумбърг".
"След турбуленциите, които се случиха и показаха уязвимостта на страните от ЕС, този процес ще бъде съкратен и чакалнята
няма да бъде две години, а може би много по-кратка", смята тя.
По думите на Касидова пример за успешно справила се с членството в еврозоната е Словакия. "Тя е близка като население
до България и след присъединяването си тя просто процъфтя".
"Членството в eврозоната създава предвидимост за бизнеса, предвидимост за дългосрочно планиране. Има и нещо, което
е от голяма полза за макроикономическата стабилност и за нас като граждани. Това ще ни предпази от грешки на нашата
политическа класа", твърди Касидова.
България, макар и номинално да отговаря на конвергентните критерии, които са част от икономическата рамка на този
валутен съюз, не е толкова готова, каза още бившата зам.министърка. "Причината е, че конкурентоспособността на нашата
икономика не е такава, каквато е в останалата част от еврозоната".
"Теорията казва, че страни, които имат по-ниска конкурентоспособност от основните страни, които са в ядрото на тази
еврозона, могат да губят около 1% годишно допълнително от своята конкурентоспособност и своя БВП, именно поради
недостатъчната си конкурентоспособност", посочи още Касидова./ПИК
БНТ
√ Германски работодатели ще публикуват работни места у нас в онлайн платформа
Начините за преодоляването на проблема с недостига на квалифицирани кадри в България обсъдиха министърът на труда
и социалната политика Зорница Русинова и ръководството на Германо-Българската индустриално-търговска камара на
среща.
Двете страни се договориха да се създаде онлайн база данни с информация за работните места, които предлагат
германските инвеститори у нас. Платформата ще съдържа и информация за квалификацията на безработните с регистрация
в бюрата по труда, която ще се предоставя от Агенцията по заетостта, съобщиха от МТСП.
Повишаването на квалификацията на дългосрочно безработните е ключов момент, за да се отговори на потребностите на
бизнеса, каза Русинова. Тя представи пред работодателите възможностите за обучения на заети и безработни със средства
от националния бюджет и Европейския социален фонд. Сред новите инициативи на Министерството на труда и социалната
политика е организирането на проучвания за търсенето на кадри в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план,
добави министър Русинова.
Представителите на германския бизнес акцентираха върху възможностите, които дуалното обучение предоставя за подобрата подготовка на търсените от фирмите работници и добавиха, че ще дадат предложения за популяризирането на
модела в България.
Евроком
√ Комисия обсъжда младите бащи да бъдат защитени от уволнение
На дискусия влизат и еднодневните договори в селското стопанство
Идеята младите бащи да бъдат защитени от уволнение влиза на обсъждане в социалната комисия. Предложението на БСП
вече беше обсъдено на тристранен съвет в Министерски съвет, но до приемането му не се стигна, основно заради
мнението на работодателите.
Идеята включва защита по трудовия кодекс докато детето навърши 3-годишна възраст. Такава протекция в момента имат
майките на новородени.
Депутатите в комисията ще обсъдят и еднодневните трудови договори, които се използват в селското стопанство.
Предложението на Румен Христов е сключването на договорите да става до 14 дни след извършената работа. Тази идея не
беше обсъждана на срещата между синдикати, бизнес и държава миналата седмица.
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Експерт БГ
√ Говори се за бюджетен дефицит на фона на рекорден излишък
При наличието на консолидиран бюджетен излишък от над 2,7 млрд. лв. за първите пет месеца на годината да се говори
за това колко ще е дефицитът в края на годината изглежда малко шизофренично. Единствената друга година с по-добри
бюджетни показатели е 2008 г., а тя приключи с излишък в размер на 2 млрд. лв., който можеше да е по-висок, ако
правителството тогава не беше изхарчило 4,6 млрд. лв. само за един месец (рекорд, който беше подобрен миналия
декември). И тъй като сегашният финансов министър не страда от подобни душевни терзания, значи трябва да има логично
обяснение за очакванията му, че бюджетът ще приключи годината с дефицит от под 2%.
Към момента изпълнението на консолидираните приходи възлиза на 45% от планираното, а на разходите – на 35%. Ако
тенденцията при приходите се запази, може да се очаква преизпълнението им спрямо плана. Доброто изпълнение на
приходната част беше подпомогнато от няколко еднократни и непланирани ефекта, за които вече сме писали:
- рекордно* високите публични разходи през декември 2015 г., които доведоха до рекордно високи приходи от ДДС през
януари тази година;
- освобождаването на по-големи количества тютюневи изделия от акцизните складове заради по-високата акцизна ставка
от началото на 2016 г.;
- изплащането на стари задължения на НЕК в размер на 1,1 млрд. лв. през април, по които дружествата по веригата внесоха
ДДС;
- възстановяване на европейски средства за вече приключили проекти и др.
Това еднократно въздействие ясно се вижда при приходите от ДДС, които през май нарастват с едва 48 млн. лв. в сравнение
със същия период на предходната година, а само ДДС от първоначалното плащане на НЕК възлиза на поне 176 млн. лв.
Постъпленията от акциза върху тютюна и тютюневите изделия за петте месеца възлизат на 163 млн. лв. повече в сравнение
със същия период на 2015 г., като само през януари те се увеличават със 190 млн. лв., след което има два месеца на спадове.
Към всичко това трябва да се добави и очакваният приход от 600 млн. лв. от концесията на летище София, процедурата за
която в момента се обжалва и едва ли ще се реализират в този размер или в тази година. Накратко – едва ли приходите
ще продължат да растат с такива темпове, независимо от прилаганите от правителството мерки за по-добра събираемост,
за които нито има информация за очаквания резултат, нито отчет за него.
В разходната част също има няколко особености. Първата е свързана с въпросната концесия, тъй като очакваният приход
трябва да финансира разход под формата на държавна помощ за БДЖ в същия размер – 600 млн. лв. Логично при липса
на приходи от концесията този разход да не се състои, но според финансовия министър двете не са свързани и найвероятно този разход ще бъде финансиран от преизпълнението на приходите.
В друга посока действат разходите на европейски средства, които всяка година се залагат твърде високи и накрая не се
изпълняват, като по този начин осигуряват възможност за пренасочване на тези разходи към други дейности. За 2016 г. са
планирани разходи по оперативните програми и Държавен фонд "Земеделие" в размер на над 3,5 млрд. лв., а за първите
пет месеца на годината са похарчени едва 480 млн. лв. Ако се приеме, че темпът им на усвояване е подобен на този от
2014 г. (2015 г. не е показателна заради ударното усвояване на европейски средства с наближаването на крайния срок за
приключване и разплащане по тези проекти), може да се очаква разходите за цялата година да достигнат около 1,4 млрд.
лв. Това представлява буфер от около 2 млрд. лв., които могат не само да осигурят държавната помощ за БДЖ, но и да
подкрепят изпълнението на бюджета, който, ако не излезе на плюс, то поне може да приключи годината с минимален
дефицит.
На този фон, продължаващите изказвания на финансовия министър за очаквания дефицит действа като студен душ.
Въпреки по-доброто представяне на икономиката, а оттам и по-добрите фискални параметри през 2015 г., това доведе не
до по-нисък дефицит, а до по-високи разходи. Бюджетът беше актуализиран единствено, за да узакони допълнителните
разходи, а балансът му в края на годината – дефицит от 2,47 млрд. лв., беше почти идентичен на първоначалната прогноза
от декември 2014 г., която предвиждаше дефицит от 2,48 млрд. лв. По същият начин тази година може да се очаква същият
сценарий. Лошата новина е, че доброто бюджетно изпълнение и през 2015 г., и сега се дължи в голяма степен на
еднократни ефекти. А какво ще правим, когато те изчезнат?
*Това е най-големият месечен разход в абсолютно изражение и втория най-голям като дял от годишните консолидирани
разходи – 15,3% в сравнение с 18,9% през декември 2008 г.
Хоспитал
√ Д-р П. Москов: Скъпоструващите лекарства ще поевтинеят
От 2017 г. скъпоструващите лекарства ще поевтинеят. Това казва здравният министър Петър Москов в интервю за в. "24
часа", след приключилата преди дни втората работна среща по споразумението за по-добър достъп до скъпоструващи
лекарства, което подготвят над 10 страни от Централна и Югоизточна Европа, включително и България. Той разяснява
идеята за общ орган, който да провежда преговори с фармацевтичната индустрия за постигане на определени условия за
понижаване на цените на медикаментите.
Държавите са декларирали решението си да изработят съвместни механизми, които да гарантират по-добър достъп на
гражданите до модерни и ефективни лекарства. Втората цел е да бъдат създадени съвместни механизми за устойчивост
на разходите на публичните фондове, чрез които се купуват лекарства.
3

Идеята на споразумението е да има общ орган, който преди навлизането в специфичните за всяка държава процедури да
провежда преговорен процес с фармацевтичната индустрия за постигане на определени условия. Тези условия ще важат
за цялата територия на споразумението.
Логиката е проста, обяснява Москов. Сегашният начин на формиране на цените на лекарствата в ЕС се оказва парадоксално
несправедлив към страни като България, Румъния, Балтийските - с много по-малък БВП. Оттук и по-малките възможности
за финансиране чрез публичните фондове на скъпи и иновативни медикаменти. Това води до неравнопоставеност за
животоспасяваща терапия между българския и румънския от една страна, и германския или френския пациент, от друга.
За нас това е недопустимо и чрез този общ орган търсим договаряне на допълнителни отстъпки за страните от
споразумението. Не пипаме референтните цени и нямаме претенции към цялостния механизъм на рефериране на
лекарствата, приет в ЕС, посочва здравният министър.
От изказването на Москов става ясно, че сме в напреднал процес по проекта на споразумение. Очакванията са на третата
среща през септември във Варшава този процес да бъде финализиран и до края на годината да сме готови с формирането
и приемането на това споразумение като международен законодателен акт. Целта е от 2017 г. договорените механизми
да заработят.
България се включва в инициативата, тъй като по думите на министъра индивидуалните усилия на отделните държави колкото и умели да са те, дори с най-добре работещите механизми, не водят до промяна на влошения достъп до
медикаменти и пропорционално нарастващите разходи. Разбрахме, че индивидуалните усилия не са достатъчни и трябва
да се обединим, за да може с общата си експертиза и с това, че представляваме много по-голямо население, да вървим
напред в партньорски отношения с индустрията, казва Москов.
Проблемите ни са сходни. Идеята е да обединим и потенциала си, защото за индустрията страните от споразумението се
превръщат в своеобразен общ пазар, да договаряме специфично и обвързано с нашите икономически възможности
заплащане на лекарствата, посочва министърът.
Смисълът на работата по споразумението не е да променяме националните си законодателства по лекарствената политика
или начина на провеждане на процедурите. Напротив, гарантирали сме, че пазим самостоятелността на страните в начина,
по който навлизат лекарствата във всяка от тях, казва още Москов.
На този етап се обсъжда 3 основни групи медикаменти да бъдат обхванати в споразумението - онкологични лекарства, за
редки болести и най-общо скъпоструващи извън другите групи. Става дума и за навлизащи нови молекули, и за
преразглеждане на начина, по който са формирани ценовите нива на определени медикаменти от наличните позитивни
листи на страните. Това е доброволен процес и не обвързва участниците със задължението да започнат да реимбурсират
определен продукт - това винаги е било и остава политика на всяка държава.
Позицията, отстоявана от България на двете срещи досега, е че когато производителят има желание да включи
медикамента си в позитивната листа на повече от една страна от споразумението и ако тези страни изразят готовност да
го включат, тогава отиваме на общи преговори за постигане на по-добри условия.
Целта е с наличните ни средства да купуваме повече лекарства, да увеличим достъпа на пациентите до спасителна терапия,
твърди Москов. Той уточнява, че става дума за пазар с население 120 млн. души.
"Лесно е да извиеш ръцете на здравната каса и здравното министерство у нас поотделно със съобщението, че ако
предлаганите от фирмата условия не се приемат, тя ще напусне нашия пазар. Когато обаче преговаряш с орган, който
представлява 80, 90 или 100 млн. души население, тогава не можеш да излезеш така лесно от този пазар. Някак силите се
изравняват, няма да може да се преговаря от позицията на силата. Няма да има значение малък пазар ли си, или голям",
коментира още д-р Москов.
Информационен портал за неправителствените организации
√ Представят „Каталог на добрите практики в местната система за почтеност“
Асоциация "Прозрачност без граници", българското представителство на международната организация за борба с
корупцията Transparency International, ще представи в Добрич "Каталог на добрите практики в местната система за
почтеност". Срещата се провежда със съдействието на Община Добрич и кмета Йордан Йорданов на 15 юли, от 11 часа в
голямата заседателна зала в сградата на Общината. Поканени са представители на администрацията, Общински съвет,
бизнеса, граждански организации, медии.
Каталогът на добрите практики събира ценен опит от наблюдението, което извършва Асоциацията и нейни партньори във
всички 28 областни града в страната. То се провежда по проект "Индекс на местната система на почтеност" и се реализира
в рамките на три години със съдействието на Фондация "Америка за България". През първата година на инициативата са
направени проучвания и оценки на 9 институции, организации и субекти - кмет и администрация, Общински съвет, бизнес,
граждански организации, медии, съдилища, полиция, политически партии. Всички те са оценявани за капацитета и ролята
им в усещането за почтеност и липса на корупция в съответния град, за техните прозрачност, отчетност и почтеност.
Оценките са правени по разработена от Асоциацията унифицирана система, на база факти, документи, интервюта, наличие
на данни в интернет и медии.
По време на срещата в Добрич, експерти от Асоциацията ще разкажат какво представлява индексът на почтеност, къде е
Добрич измежду всички областни центрове, какви добри практики може да ползват местните власти и организации в
работата си. Предвидена е дискусия.
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Модерна Враца
√ Бизнес обучение за малки и средни предприятия ще се проведе във Враца
Бизнес обучение за малки и средни предприятия на тема "Маркетинг и киберсигурност" ще се проведе във Враца на 15
юли в Обща читалня на Регионална библиотека "Христо Ботев" от 10:00 до 13:30 ч.
Събитието се организира от ИАНМСП съвместно с компания Файндейс и е част от поредица обучения, които ще се проведат
в Монтана, Габрово, Пазарджик, Велико Търново, Ямбол, Добрич, Шумен, Хасково, Сливен, Враца, Кърджали и
Благоевград.
Темите "Успешен маркетинг на международни панаири и изложби", "Киберсигурност - заплахи и последствия от хакерски
атаки за вашия бизнес", "Дигитален маркетинг" и "Киберсигурност - Как да опазим бизнеса си от хакерски атаки" са
внимателно подбрани на база обратна връзка от компаниите и публичните организации, които работят с тях и имат за цел
да подпомогнат бизнес развитието на малките и средните предприятия в България.
Бизнес обучението по "Маркетинг и киберсигурност" дава възможност за безплатно участие на представители на малките
и средните предприятия.
Лектори:
• Валентин Генев, експерт по дигитална и фискална сигурност
• Румен Симов, н-к отдел "Мерки за интернационализация провеждани в чужбина" в дирекция ИМСП на ИАНМСП
• Калин Илиев, експерт Дигитален маркетинг
Допълнителна информация за събитието може да получите на телефон: 0878 41 89 04 Цветан Ангелов, регионален
представител на ИАНМСП в град Враца.
Moreto.net
√ Бум на жалещи се в Инспекцията по труда сезонни работници във Варна
Все повече сезонни работници търсят помощ от инспекторите по труда във Варна. Практиката показва, че мнозина от
служителите в морските ни курорти вече добре познават трудовото законодателство и сами сигнализират за нередности.
Това коментира за Moreto.net шефът на Инспекцията по труда във Варна, инж. Иван Иванов.
По думите му проблемът е, че все още има и много служители, които се обръщат към държавните органи едва когато са
прекратили договора си с работодателя. Най-често хората се оплакват от забавени заплати или конфликтни ситуации с
началника. Увеличава се обаче и броят на търсещите съдействие не толкова за себе си, колкото с цел работодателят да
бъде глобен.
По думите на инж. Иванов, от старта на кампанийните проверки на Инспекцията по труда в курортните комплекси, не са
открити някакви фрапиращи нарушения. Едно от най-грубите прегрешения на работодателите е да наемат служители без
трудови договори. За последните 8 години броят на нарушителите е намалял близо 25 пъти. От началото на тази година са
констатирани между 10 и 15 такива случаи, а през 2015-та – 60 случая. Преди пет години, при проверки инспекторите са се
натъкнали на180 служители без трудови договори, а преди осем години – на 360.
Според Иванов сериозните санкции са дисциплинирали работодателите във Варненско през последните години.
От началото на юни до момента инспекторите по труда в трите области с черноморски курорти в страната са стартирали
около 500 проверки в обекти със сезонен характер. Най-често се установяват нарушения, свързани с неплащането на пари
за нощен труд и разпределението на работното време. Установени са и 50 лица, за които няма данни за регистрирани
трудови договори в регистъра на НАП. За всеки безспорно установен случай на работа без договор се съставя акт за
установено административно нарушение, като санкцията не може да бъде под 1500 лв. Наблюдава се тенденция договори
да се регистрират в деня, в който се обявява кампания.
Дарик радио
√ Евроконкурс търси идеи за насърчаване на младежкото предприемачество
Европейската седмица на малките и средните предприятия (МСП) организира конкурс за есе, насочен към младежите от
16 до 25 години от европейските държави-членки. Инициативата е под патронажа на комисаря за вътрешен пазар,
промишленост, предприемачество и МСП Елжбета Бенковска.
Ако имате идеи какво може да направи Европейският съюз, за да се помогне на повече млади хора да станат
предприемачи, и искате да ги споделите с водещи европейски политици, можете да се включите в конкурса.
Темата е "Какво може да направи ЕС, за да насърчи младите хора да станат предприемачи?". Есето не трябва да надвишава
2 500 думи и да е написано на английски език.
На финалиста в конкурса ще бъдат поети всички разходи по пътуване за асамблеята на малките и средните предприятия в
словашката столица Братислава, където ще присъстват повече от 600 делегати.
Крайният срок за изпращане на есетата е 2 септември 2016 г. Победителите ще бъдат обявени през месец ноември – преди
седмицата на МСП.
Заелите второ и трето място ще имат възможност да направят видео представяне на своите есета по време на асамблеята.
Творбите на всички победители ще бъдат излъчвани цяла седмица по медийните канали на МСП.
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Конкурсът е част от Европейската седмица на МСП на Годишната общоевропейска кампания за насърчаване на
предприемачеството в Европа. Водещи събития от седмицата са събрание на МСП и церемония по връчване на Европейски
награди за предприемачество.
Economy.bg
√ Втора българска ИТ компания излиза на борсата
"Алтерко" планира публично предлагане през септември
Втора българска ИТ компания излиза на борсата. След "Сирма Груп" сега и "Алтерко" планира листване на Българска
фондова борса (БФБ).
Комисията за финансов надзор (КФН) e одобрила проспекта за първичното публично предлагане на акции на холдинговото
дружество "Алтерко". То трябва да се осъществи през средата на септември.
Предмет на предлагането ще бъдат 1 500 000 броя акции с номинал 1 лв. Компанията планира да увеличи капитала си от
настоящите 13.5 млн. лв. до 15 млн. лв. след предлагането. Емисионната стойност ще бъде определена в диапазона 1.10
лв. – 2.20 лв., в зависимост от интереса към емисията. Емисията ще се счита за успешна ако бъдат записани минимум 750
000 броя акции. Инвестиционен посредник по емисията е "Карол".
"Алтерко" обединява 11 компании в областта на телекомуникациите и технологиите. Основната й дейност е в сферата на
мобилните услуги. Групата развива дейност на 3 континента с офиси в София, Сингапур, Куала Лумпур, Лас Вегас, Букурещ,
Белград и Скопие и предлага услугите и продуктите си в още над 15 държави.
Набраните средствата ще се използват основно за производство и реализация на системата за автоматизация и контрол
на дома SHE и иновативния детски часовник MyKi, както и за оборудването на развоен център за разработка на нови
технологии и устройства от сегмента на "Интернет на нещата", който е приоритетен за бъдещото развитие на групата.
Всички дейности, свързани с това бизнес направление ще се разработват и развиват от дъщерното дружество "Алтерко
Роботикс".
Групата има над 100 служители от повече от 10 националности.
Днес+
√ Оборот от 4.2 млн. лв. днес на БФБ-София
Общият изтъргуван оборот на Българска фондова борса днес възлезе на 4.23 млн. лв. В основата на днешната търговия
бяха книжата на Биовет и компаниите от групата на Софарма. Обект на търговия бяха малко над 250 000 акции от Биовет
АД, чиято цена се понижи с 1.25 на сто до 11.75 лв. за лот.
С по над 200 хил. лв. оборот за деня бяха още Софарма Трейдинг и Софарма, където бяха прехвърлени съответно 50 450 и
82 157 лота на нива от 5.38 и 2.56 лв. за брой.
Сериозни повишения днес отчетоха три от сините чипове, като над всички бяха книжата на М+С Хидравлик, добавили 5.42
на сто до ниво от 5.09 лв. за лот, докато Химимпорт и Монбат поскъпнаха с 2.97 и 2.04% до 1.215 и 7.398 лв. На отрицателна
територия пък се търгуваха книжата на Трейс Груп Холд и Индустриален Капитал Холдинг, загубили по над 4% от пазарната
си оценка до 4.875 и 3.1 лв. за ценна книга.
Общо 670 хил. лота смениха собствеността си при Експат Бета АДСИЦ на цена от 0.899 лв., или без изменение спрямо
предходната сесия. SOFIX завърши борсовата сесия на ниво от 453.06 пункта, а BGBX40 добави 0.39 на сто до 88.29 пункта.
Novinite.bg
√ По 100 компании фалират на ден в Гърция
Компаниите в Гърция, които са затворили врати от началото на годината до края на юни, са с 42% повече в сравнение със
същия период на 2015 г., сочат данни от Елстат.
Данните са още по-тревожни, ако се вземе статистиката и през годините 2008 г. до 2015 г. По данни на Европейската
комисия преди избухването на кризата в Гърция е имало 858 682 малки, средни и големи предприятия, а според
преброяването им от миналата година сега са останали 613 968, тоест от картата са изчезнали 244 714.
С други думи, за седем години една от три фирми е била закрита, допълва изданието.
Експерти очакват този процес на фалити да продължи и занапред и до края на годината от същата съдба да бъдат сполетени
и известни компании от сферата на хранителната промишленост, здравеопазването, автомобилната и тежката индустрия.
Инвестор.БГ
√ Ще предизвика ли фалтът на Marinopoulos ефект на доминото в Гърция?
Веригата получи шанс да се преструктурира, но ако го изпусне, ще повлече със себе си десетки по-дребни бизнеси
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Очакват се десетки фалити в хранително-вкусовата индустрия в Гърция, след като най-голямата търговска верига в страната
– Marinopoulos, която притежава и българската Carrefour, подаде молба за защита от кредитори, пише онлайн изданието
на гръцкия вестник Kathimerini.
Изданието припомня, че на заседание в началото на месеца съдът в Атина е уважил заявлението на конгломерата. С това
решение на групата се позволява да продължи да търси решение за оцеляването си, включително и сливане с конкурент,
за да избегне банкрут.
Преди да обяви фалит и да поиска защита от кредитори Marinopoulos обсъждаше вариант за сливане с по-малкия си
конкурент Sklavenitis. Преговорите обаче се провалиха.
Дълговете на Marinopoulos се изчисляват на над 1,3 млрд. евро. Компанията има срок до 21 септември да излезе с план,
за да избегне процедура по несъстоятелност.
Голяма част от хранително-вкусовата индустрия в Гърция буквално се крепи на мастодонта. Десетки доставчици биха
фалирали незабавно в резултат на несъстоятелност на групата, защото дълговете ѝ към тях надвишават значително
собствения им капитал. Същевременно тези задължения нямат и обезпечения, посочва изданието.
Банките също не са в много по-изгодна позиция, макар и да имат някакви обезпечения. Голяма част от дълговете на
веригата към банки ще трябва да се капитализира. Отделно банките са кредитирали и доставчици на компанията, които
също ще изпаднат в невъзможност да изплащат заемите си.
Изданието посочва, че в страната се очакват множество фалити не само в сектора на храните, но и в продажбите на
автомобили, здравеопазването и дори тежката индустрия – основно производители на стомана. Това допълнително ще
утежни капиталовата позиция на банките в южната ни съседка.
Очакванията са през следващите дни да се случи знакова сделка в автомобилния сектор с цел избягване на процедура по
несъстоятелност. Става въпрос за Hyundai Hellas, чиято продажба е силно подкрепяна и от кредиторите на компанията.
През последните години и две от трите гръцки компании в стоманения сектор са на практика във фалит, а кредиторите им
вече настояват за намиране на бързо решение.
Агенция "КРОСС"
√ А. Меркел изрази оптимизъм, че банковите проблеми на Италия няма да създадат нова криза в Еврозоната
Германският канцлер Ангела Меркел изрази оптимизъм във вторник, че Италия ще бъде в състояние да избегне банкова
криза и настоя, че ситуацията няма да прерасне в нова криза в Еврозоната, пише The Local. "Интензивни дискусии се водят
между италианското правителство и Европейската комисия и съм убедена, че въпросите, които се обсъждат, ще бъдат
разрешени", заяви Меркел по време на съвместна пресконференция с премиера на Ирландия Енда Кени. "Не виждам
оформянето на криза в общ смисъл", добави тя.
Разрастват се страховете на финансовите пазари, че Италия може да възроди дълговата криза в Еврозоната, ако не успее
да се справи с 360-те млрд. евро лош дълг (дълг, който не може да бъде събран, б.р.), стоящ в националните банки.
Пазарите се "разкиселиха" на няколко италиански банки, сред които третия най-голям заемодател в Италия и най-стара
банка в света Banca Monte Pasch.
Лошият дълг създава икономически, а също и политически трудности за министър-председателя Матео Ренци, който
трябва да се съобразява с новите правила на Еврозоната, които ограничават спасяването на банки с публични средства,
без инвеститорска подкрепа.
Големият лош дълг също е бреме за икономиката, защото ограничава възможностите на банките да кредитират бизнеса,
което забавя икономическия растеж.
Италианската икономика отбелязва минимален, ако въобще някакъв, икономически растеж през последните години, като
не успява да възвърне загубените позиции, загубени след глобалната финансова криза и кризата в Еврозоната.
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