ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
Държавата смята да придобие по-висок дял в Българската фондова борса, след което
акциите на борсата ще бъдат пуснати за търговия. В момента делът на държавата е 44%
и ще се вдигне на 50,1%. Според Петър Пешев, брокер в „Бул Тренд Брокеридж”,
превръщането на БФБ в публично дружество няма да доведе чужди борсови оператори и
инвеститори. Преди да стане това е необходимо „пазарът да бъде захранен с качествени
пакети акции като дялове от ЕРП-та, АЕЦ, НЕК, Булгартрансгаз и др.”
Три компании остават в надпреварата за избор на финансов консултант на проекта АЕЦ
„Белене”: британската банкова група HSBC, френската Societe Generale и базираната в
Париж Rothschild. От конкурса отпаднаха KPMG, френската Argyle и Ernst&Young.
В интервю за в. „24 часа”, министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев
споделя, че правителството обмисля два варианта за финансирането на магистрала
„Хемус” - публично-частно партньорство или чрез бъдещи оперативни програми.
Промени в Министерството на финансите. На мястото на заместник-министъра Ана
Михайлова е назначена Боряна Пенчева, която има докторска степен от Института по
световна икономика и международни отношения в Москва. В периода 2002-2009 г.
Пенчева е била директор на дирекция "Управление на средствата от ЕС" в
Министерството на финансите. Михайлова ще остане в МФ като съветник на министър
Симеон Дянков.
Конкурсът за мениджър на първия фонд за дялови инвестиции по Jeremiе тръгва до дни.
Фондът е с общ капитал около 30 млн. евро предназначени за стартиращи малки
компании (venture capital). За мениджмънт на фонда могат да се състезават български и
чужди финансови посредници. От Министерство на икономиката информират, че скоро
ще са готови и с изискванията към останалите два фонда – за дялово инвестиране в
развиващи се компании (grow equity) и за мезанин финансиране, което е смесица между
дългови инструменти и дялово участие.
Международната кредитна агенция „Фич” потвърди кредитния рейтинг на България за
чуждестранна валута краткосрочен „F3”, дългосрочен „BBB-” и местна валута
дългосрочен “BBB”. Перспективите пред страната са положителни. Силен
обнадеждаващ сигнал е бързото възстановяване на износа, смятат от агенцията.
В отговор на въпрос дали усвояването на заеми от Световната банка може да провокира
свръхдефицит, еврокомисарят Кристалина Георгиева обяснява, че усвояването на
заемите генерира разходи, но вдига и приходите. Въпросът е да бъде намерен балансът
между ускореното усвояване на заемите от Световната банка и по-бързия икономически
ефект от него. Цялото интервю с еврокомисаря е публикувано във в. „24 часа”.
Сумата от 151,4 млн. лева по 665 договора за цесия са били изплатени на бизнеса чрез
Българска банка за развитие, съобщават от Министерство на финансите.

В НАП обмислят запорираните банкови сметки на физически лица да бъдат отблокирани
при „неотложни нужди” като болест на дете на длъжника или близък човек. Списъкът с
условията, при който „данъчното ембарго” може да бъде вдигнато е в процес на
изработка. Поправката ще бъде внесена наесен в Министерския съвет и парламента.
КРЕДИТИРАНЕ И БАНКОВА СИСТЕМА
Необслужените задължения към края на юли са 5,7 млрд. лева, включително кредити от
банки, заеми от дружества, специализирани в кредитирането и финансиране от
лизингови компании, според данни на БНБ. Делът на необслужените кредити е 9,9% и е
нарастнал с близо три пъти в сравнение с година и половина по-рано. Според
финансисти политиката на Министерство на финансите да бави разплащания с фирмите
за извършени дейности, също се отразява на обслужването на задълженията им.
От 31 август влизат в сила последните изменения в Закона за потребителския кредит.
Кредиторите се задължават да публикуват в интернет страницата си текущия размер на
използваните референтни лихвени проценти и методологията си за определянето им.
Статистиката на БНБ за края на юни показва, че лошите кредити към небанковите
финансиращи дружества за второто тримесечие на тази година са нарастнали с 16 млн.
лева спрямо предходните три месеца. В края на март необслужвани са били 250 млн.
лева, а през юни 266 млн. лева. Въпреки това увеличението е по-малко отколкото през
първото тримесечие. Потребители на бързите заеми, които се отпускат само срещу лична
карта и без никакво обезпечение, са основно физически лица.
Вестник „24 часа” публикува подробен материал за дебитните и кредитните карти и
начините за известяване при движение по сметката. Направено е сравнение на цените и
условията на банките в страната за услугата известяване чрез смс при извършване на
транзакции. Публикувана е и сравнителна таблица на месечните и годишни такси за
обслужване на най-разпространените кредитни карти на банки ДСК, Райфайзен, ОББ,
Уникредит Булбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Пиреос, Societe
Generale Експресбанк, СИБАНК. Най-ниските годишни такси при кредитните карти са
между 38 и 50 лева за масовите „Мастъркарт стандарт” и „Виза класик”.
Общата стойност на преводите от чужбина постъпили в България чрез банки и бюра за
преводи са близо 702,5 млн. евро. Според изчисления на експерти истинските суми са с
30-40% повече от обхванатите от статистиката на БНБ. Сумата формира 2% от БВП.
„Манселорд” купи от БТК 50% от Националното управление „Радио- и телевизиионни
станции”. Купувач е фонд "Манселорд лимитид", а негов представител в България е
фирма „Бромак”. „Бромак” е основен акционер в Корпоративна търговска банка.
1,2 млрд. евро са „изтекли” навън за първото полугодие според проф. Гарабед Минасян
от Института за икономически изследвания при БАН. Изтичането се формира от
валутните резерви на страната. Ликвидната криза в банковия сектор се задълбочава и е
препоръчително БНБ да намали задължителния резерв. Според проф. Минасян
връщането на капитали в страната минава през усвояването на еврофондовете.
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