
1. Данъчни зад бара - Законодателни промени ще изваждат на светло реалното финансово състояние на 
длъжниците - Акцията на НАП срещу укриване на данъци, насочена срещу търговци и собственици по Черноморието 
има дисциплиниращ ефект и много от фирмите са започнали да връщат борчовете си към хазната  

2. „Красимир Стефанов, изпълнителен директор на НАП: Обороти се крият, но поне да е в разумни граници”  - 
Как откривате "кухите" сделки? - И за да предотвратим корупционен натиск, пратихме колеги от София, Пловдив и от 
вътрешността на страната. Не можем да обхванем всички търговски обекти, но се насочваме към най-големите, където 
знаем, че съществува риск. 

3. ЕС ПРИТИСКА ФИНАНСОВИТЕ ГРУПИ - Националните контролни органи на всяка страна, членуваща в 
Европейския съюз, да получат по-голяма власт за мониторинг на финансовите конгломерати, предлага Европейската 
комисия.  

4. Предложение: И инвеститорите да споделят банковите загуби - Целта е да се ограничи поемането на прекалено 
голям риск и да се намали тежестта за данъкоплатците. 

5. Г. Минасян: Разходите да се преструктурират, не да се намаляват - Има необходимост от преструктуриране на 
разходите, а не от тяхното намаление, заяви вчера проф. Гарабед Минасян от Института за икономически изследвания 
към БАН. 

6. Шефът на НАП поиска данъчната тайна да отпадне - Данъчните установиха, че подставени лица въртят 
бизнеса по морето - Данъчната тайна трябва да отпадне, за да бъдат публично обявявани резултатите от данъчните 
ревизии на фирми и граждани.  

7. БНБ с резерви над 12 млрд. евро - БНБ вчера публикува рамката за международните резерви и ликвидност в 
чуждестранна валута за юли. Резервните активи на БНБ през миналия месец възлизат на 12.349 млрд. евро. 

8. Активите с фиксиран доход печелят почитатели - Притесненията за глобалния икономически растеж и 
вероятността от дефлация на фона на слабото потребление, както и склонността към завишена спестовност увеличиха 
търсенето на активи с фиксирана доходност през изминалата седмица.  

9. Кризата роди нова треска за злато - Българите се юрнаха да инвестират в благородния метал - Българите 
масово започнаха да влагат парите си в злато. Продавачите в златарските ателиета споделят, че от доста време не е 
имало такъв интерес към ценния метал.  

10. СИБАНК вече е лидер по пазарна капитализация - Увеличението на капитала и качването на новите акции на 
СИБАНК АД за вторична търговия помогнаха на трезора да стане най-голямата публична компания по пазарна 
капитализация.  

11. Български фонд за имоти набра 3.6 млн. лв. от борсите в София и Варшава - "Интеркапитал ПД“ е пласирал 
две-трети от емисията сред три полски институционални инвеститора - За първи път в младата българска 
корпоративна история местна публична компания привлече капитал чрез продажбата на нови акции на чужд пазар.  

12. Европа си връща доверието на инвеститорите - Икономиката на ЕС започнала изненадващо да се засилва - 
Отношението на инвеститорите към Европа през последните месеци рязко се промени в положителна посока ... 

13. "Борика-Банксервиз" са в Търговския регистър - Сливането на "Борика" и "Банксервиз" беше записано в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията.  

14. Банки отказват оферта за БТК - Офертата на китайския милиардер Ричард Ли за придобиването на БТК е била 
отхвърлена... 

15. Чуждите инвестиции остават на санитарния праг - Основната част от вложенията са вътрешнофирмени 
заеми - Преките чужди инвестиции в България продължават да спадат драстично и макар да се усеща известно 
стабилизиране през второто тримесечие... Води енергийният сектор, следван от недвижимите имоти. 

16. Цветослав Цачев, ръководител "Анализи", ИП "ЕЛАНА трейдинг“: До края на годината фондовият пазар 
плавно ще се възстановява - „Ако има сектор у нас, който напълно да отговаря на всички признаци за икономическа 
депресия, това е капиталовият пазар.”  

17. Лихвите по депозитите през юли отново надолу - Лихвите по депозити отново падат, при това банките показаха 
завидна активност в тази посока, се казва в анализ на сайта "Моите пари". 

18. Добре дошли в новата икономика - Когато възстановяването започне, то ще е трудно и по съвсем различни 
правила - Вярно e, че напоследък някои показатели се подобряват, в което може да се видят сигнали, че българската 
икономика бавно се оттласква от дъното. Според данните на НСИ девет месеца поред износът расте, а през второто 
тримесечие на 2010 г. спадът на БВП се забавя до едва 1.5%.  

19. "Фитч Рейтингс" похвали правителството - В четвъртък (19 август) Министерството на финансите информира, че 
краткосрочният ни рейтинг в чуждестранна валута се запазва на ниво "F3", дългосрочният остава "ВВВ-", а този в 
местна валута ще бъде "ВВВ". Запазват се обаче и негативните перспективи за дългосрочния рейтинг. 



20. ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СМЕТКИ СЪЩО НЕ ИЗЛИЗАТ - Най-голям дял от чуждестранните вложения за полугодието 
- 30.2 на сто, или 108.2 млн. евро, е привлякъл секторът "Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия, газообразни горива и вода". Всъщност това се дължи най-вече на многобройните проекти за изграждане на 
възобновяеми енергийни източници.  

21. HSBC, "Ротшилд“ и "Сосиете женерал“ искат да консултират "Белене“ - HSBC Bank, Rothschild &Cie и "Сосиете 
женерал“ оцеляха в първия кръг за избор на финансови консултанти на втората ни атомна централа край Белене, 
съобщиха от Българския енергиен холдинг (БЕХ).  

22 . Износът отчете 40 на сто ръст за юни - Текущата сметка излезе на плюс - С 40,9% е нараснал износа през юни 
на годишна база, сочат данните на Българска народна банка (БНБ). Износът (FOB) за полугодието възлиза на 6,8 млрд. 
при 5,4 млрд. евро година по-рано 

23. Добрите макроданни увеличиха апетита към риск - Добри макроикономически данни стабилизираха валутните 
пазари и върнаха апетита към риск.  

24. Българите все още предпочитат да плащат в брой - Дебитните и кредитните карти се ползват най-вече при 
плащане в чужбина - Въпреки добрите очаквания обаче у нас предпочитанията все още са към кешовите плащания. 
Дебитните и кредитните карти се ползват най-вече при плащане в чужбина.  

25. Точка на замръзване - Добрите новини от статистиката не са достатъчни да компенсират намаленото 
потребление и свитите инвестиции - Икономиката на България е замръзнала. Въпреки публикуваните през миналата 
седмица някои позитивни макроданни (за брутния вътрешен продукт, за износа и др.) икономистите са на мнение, че 
реално картината не се е променила. 

26. Банките изместват магазините от търговските улици - Трезорите предоговарят наемите, искат до 30% 
намаление - Магазините все по-често затварят и на тяхно място се появяват банкови офиси. Дори и.в кризата някои 
банки продължават да разширяват клоновата си мрежа. 

27. Инфлацията в еврозоната нарасна до 1.7 - Инфлацията в еврозоната се е повишила 1.7% през юли на годишна 
база, показват данни на Евростат. В България инфлацията е 3.2%. 

28. Ще опорочим ли търговския регистър? - Министерството на правосъдието публикува на сайта си предложения 
за промени в Закона за търговския регистър, като една идея се откроява - промяната в публичността му.  

29. Ангажимент: Банката за развитие платила 145 млн. лв. - Общо 642 фирми са получили 145.4 млн. лв. чрез 
Българската банка за развитие АД.... 

30. Правим стратегия за експертите от Световната банка - Две трети от европарите се разпределят чрез 
обществени поръчки, обмислят нов закон - До септември трябва да бъде изготвена стратегия как и по кои конкретно 
проекти ще работят експертите от Световната банка (СБ).  

31. Мариана Коцева, шеф на Националния статистически институт (НСИ): Бизнесът вече вижда по-светъл 
хоризонт - ... се спадът на брутния вътрешен продукт до 1,5 на сто. За сравнение за първото тримесечие спадът беше -
3,6%, а за последното на миналата година -5,8%.... 

32. На ръба на размразяването - Лятото донесе първите сигнали за раздвижване при небанковото финансиране 
- Според данните на БНБ за периода април - юни 2010 г. компаниите за т.нар. бързи кредити са разширили 
портфейлите си с 23.9 млн. лв.,  

33. Ликвидната криза в България се задълбочава - Има признаци, че ликвидната криза (недостиг на левов ресурс) 
се задълбочава 

34. Лошите задължения във финансовия сектор са 5.7 млрд. лв. - За година и половина размерът и делът им са 
се утроили - Необслужваните задължения във финансовия сектор към края на юни тази година са 5.7 млрд. лв., 
показват данни на БНБ. В тези просрочия са включени кредити, отпуснати от банки, заеми от дружества, 
специализирани в кредитиране (т.нар. бързи заеми) и финансиране от лизингови компании. 

35. Първи ръст на кредитирането при небанковите дружества - Първи сигнали за размразяване на кредитирането 
при небанковите дружества отчете статистиката на Българската народна банка.  

36. 6% ръст на кредити от магазина - Дружествата, специализирани в кредитирането, отчитат 6,3% ръст на 
отпуснатите потребителски заеми за тримесечие.  

37. Фирмите масово теглят заеми до 50 хил. Евро - Компаниите преосмислиха политиката си и търсят по-малки 
суми - Близо 50 на сто от фирмите у нас, които прибягват към кредити за оборотни и инвестиционни нужди, теглят 
заеми на стойност около 50 хил. евро, сочи справка на в. “Класа"  

38. Първо увеличение на бързите заеми след година и половина спад - Делът на необслужваните кредити достига 
15.2%. Първо увеличение на т.нар. бързи заеми след година и половина спад.  

39. Небанковите дружества свиха кредитите с 25% за година - Към края на юни 2010 г. вземанията по кредити на 
небанковите дружества, специализирани в кредитиране, са 1.751 млрд. лв. Те намаляват с 24.5%, когато размерът им е 
бил 2.318 млрд. лв., съобщиха от БНБ.  
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