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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Още 749 000 лева за митниците за борба с контрабандата 
749 000 лв. допълнителни разходи на финансовото министерство и на Комисията за публичен надзор одобри кабинетът в 
сряда. 
Парите се отпускат за по-ефективното събиране на приходите и за защита от финансови измами, контрабанда, пране на 
пари и финансиране на тероризма, пише в мотивите. Средствата ще бъдат за сметка на бюджетна програма “Защита на 
публичните финансови интереси”, реши кабинетът. 
Парите са предназначени за осигуряване дейността по поддържане на имотите в землищата на ГКПП-та. С промени в 
закона за митниците и устройствения правилник на агенцията 10 щатни бройки от персонала на закритото вече 
министерство на инвестиционното проектиране се придават към ново звено, което ще управлява тези имоти. 
 
√ 234 млн. лева от бюджета за екопроекти 
234 млн. лв. допълнително финансиране по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г. отпусна кабинетът в сряда. 
Средствата са предназначени за покриване на финансирането на проекти, които са договорени над бюджета на програмата 
с цел да не се допусне загуба на евросредства. 
Тези пари ще позволят успешното приключване на всички екопроекти, които се изпълняват в момента, съобщи 
пресцентърът на правителството. 
Общият бюджет на тази оперативна програма за целия период е 3,5 млрд. евро, като с наддоговарянето сумата е 4,8 млрд. 
евро. Сумата обаче е намаляла на три стъпки. Първата редукция идва след решение на Европейската комисия ДДС да не 
се признава за допустим разход. Следващата корекция е направена, след като част от проектите са изпълнени при по-ниски 
спрямо прогнозните цени след провеждането на обществени поръчки. 
Третото и засега последно намаление е отлагане на изпълнението на 26 водни проекта, които са били започнати без готови 
проекти. 
Към 15 август по Оперативна програма “Околна среда” са разплатени над 88% от средствата, показват данните от 
информационната система по еврофондовете ИСУН. Това поставя екологичната програма на второ място сред общо 
седемте оперативни програми, които се финансират от структурните и кохезионния фонд. Най-високо - 93%, е 
разплащането по Оперативна програма “Човешки ресурси”. 
През 2013 г. по “Околна среда” бяха загубени 35 млн. евро, а в края на 2014 г. тя бе последна по размер на разплатените 
проекти. 
Няколко обаче остават рисковите водни проекти, които могат да не приключат в срок и да се наложи да се връщат пари. 
Закъснението е свързано с довършването на пречиствателни станции или с ремонт на ВиК мрежа. 
 
Вестник Труд 
 
√ 1,244 млрд. лв. ръст на приходите от данъци 
Приходите от данъци са се увеличили с 1,244 млрд. лв. през първите седем месеца на годината спрямо същия период на 
2014 г. Това показват данните за изпълнението на бюджета, публикувани на сайта на Министерството на финансите. Към 
края на юли данъчните приходи са 14,435 млрд. лв. спрямо 13,191 млрд. лв. за същия период на миналата година. 
Увеличението се дължи главно на по-високите приходи от ДДС, акцизи и осигуровки, което говори за изсветляване на 
икономиката и повишено потребление, коментираха икономически анализатори пред „Труд“. Например постъпленията от 
ДДС достигат 4,647 млрд. лв. към края на юли, което е с 520,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г. По-голямата 
част от приходите по това перо идват от сделки в страната и от доставки от ЕС. Те възлизат на 2,644 млрд. лв., или с 587 
млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година. Намаление с 66,6 млн. лв. на годишна база има по линия на 
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приходите от ДДС при внос от страни извън ЕС. Към юли те са малко над 2 млрд. лв. Понижението се дължи най-вече на 
спада в цените на суровия петрол. 
Приходите от акцизи се увеличават с 219,2 млн. лв. до 2,414 млрд. лв. Ръстът по това перо идва от по-високата събираемост 
при горивата и цигарите, тъй като ставките за тях не са променяни. Например събраните акцизи от горива към края на юли 
са 1,157 млрд. лв., или със 111,6 млн. лв. повече спрямо същия период м. г.. Приходите от акцизи върху цигарите растат 
със 102,6 млн. лв. до 1,080 млрд. лв. 
Приходите от социални и здравни осигуровки пък се увеличават с 335,7 млн. лв. Така към края на юли постъпленията по 
това перо възлизат на 3,942 млрд. лв. 
Според данните за изпълнението на бюджета към юли общият размер на приходите и помощите е 19,020 млрд. лв. 
Разходите достигат 18,230 млрд. лв. Положителна тенденция се отчита при харчовете за издръжка на чиновниците. Те 
намаляват с 47,7 млн. лв. за година и към края на юли са 2,199 млрд. лв. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Откъде компаниите могат да получат финансиране за иновации 
Въпреки че възможностите са много, разходите за научно-развойна дейност остават твърде ниски 
Според публикувания наскоро пореден сравнителен анализ и класация на Европейската комисия в областта на иновациите 
през 2014 г. България продължава да е на дъното спрямо останалите страни от ЕС и се намира в групата на плахите 
иноватори, т.е. ниво значително под средното за ЕС-28, заедно с Литва и Румъния. Една от причините за това изоставане е 
по-малкото разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Въпреки че те са нараснали през 2013 г. от 
0.48% на 0.65% от брутния вътрешен продукт (БВП) и до 2020 г. се планира да се увеличат до 1.5% от БВП, това е значително 
под очакваното средно ниво в ЕС от 3% от БВП до 2020 г. При това вече някои водещи в иновациите страни от и извън ЕС 
вече заделят над 3% от БВП за НИРД. 
Тъй като иновациите се считат за все по-важен фактор за развитие на конкурентоспособността на всяка национална 
икономика, представлява интерес анализът на това от какви възможности за подпомагане на процеса на разработването 
и внедряването им може да се възползва българският иновационен бизнес. 
Финансиране от Националния иновационен фонд 
Като начало на целенасочената политика за подпомагане на иновациите в България се счита приетата през 2004 г. 
иновационна стратегия на Република България. Важен инструмент за реализация на тази стратегия е Националният 
иновационен фонд (НИФ). Той функционира към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия и има за цел да насърчава иновациите в дейност на предприятията допреди излизането им на пазара и да 
стимулира сътрудничеството наука - бизнес. От създаването си досега НИФ е провел 7 сесии, на основа на които са 
финансирани 455 проекта с обща договорена субсидия от 79.3 млн. лв. и предстои отварянето на осма сесия. 
Значителен тласък на процеса на подкрепа на иновациите даде оперативната програма "Конкурентоспособност" 2007-
2013 г., по която се финансираха значителен брой проекти по няколко процедури с иновационна насоченост, включително 
разработване на иновации от стартиращи предприятия; внедряване на иновации в предприятията; подкрепа на 
научноизследователската и развойната дейност на българските предприятия; подкрепа за внедряване в производство на 
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги и др. 
Пари по оперативни програми  
Наследникът на ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013 г. с право е наречен ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-
2020 г., за да се покаже нарасналата роля на иновациите за постигане на конкурентоспособност. По първата ос 
"Технологично развитие и иновации" са предвидени субсидии от 295 млн. евро. По нея се очаква в най-скоро време да се 
обяви процедурата "Подкрепа за иновации в предприятията", по която ще могат да кандидатстват както МСП, така и 
големи предприятия за внедряване на продуктови и/или производствени иновации (собствена разработка или на база 
интелектуални права, придобити от трети лица). Важна особеност на тази процедура е, че чрез нея ще се предоставя 
подкрепа на българските предприятия изключително за дейности, попадащи в специфичните тематични области на 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), включително мехатроника и чисти технологии; ИКТ и 
информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии и техните подобласти. Към момента се извършват подготовка и обсъждане на така наречените регионални 
стратегии за интелигентна специализация в България по отделните 6 района за планиране в страната, чрез които да се 
определят приоритетните области и подобласти от ИСИС за всеки район. На тази основа се разработват методология и 
критерии за подбор на операции, които да послужат за рамкиране на проекти по процедурата "Подкрепа за иновации в 
предприятията". 
Тематичните области и подобласти на ИСИС представляват основа и за подкрепата по ОП "Наука и образование за 
интелигентен растеж" 2014-2020 г. за изграждане на необходимия инфраструктурен и човешки ресурс за провеждане на 
приложни изследвания с цел да се създаде стимул и научна база за иновационната активност на бизнеса. 
"Хоризонт 2020" 
В допълнение на посочените по-горе ориентирани специално към България възможности за подкрепа дава и Европейската 
рамкова програма за изследвания и иновации "Хоризонт 2020", по която могат да кандидатстват представители на всички 
страни от ЕС, както и асоциирани към тази програма страни. Тази програма свързва научните изследвания и иновациите 
чрез различни форми за стимулирането им. В програмата са определени няколко типа подкрепяни дейности по различни 
направления и теми за подаване на проектни предложения. Такива са научноизследователските и иновативни дейности, 
иновативните дейности, инструментът за МСП, пилотната схема "Бърз път към иновации", фабрики на бъдещето, ексел и 
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др. В момента приключват обявените сесии за внасяне на проектни предложения по различни теми от тези дейности 
съгласно Работната програма от 2014-2015 г. Предстои официалното обявяване на темите и сроковете за подаване на 
проектни предложения по тях съгласно Работната програма за 2016-2017 г. след приключване на протичащото в момента 
тяхно обществено обсъждане. 
Вижда се, че пред българския бизнес се разкрива една доста широка гама от възможности за подпомагане чрез съответно 
съфинансиране на процеса на подготовка и внедряване на иновации и е редно той да се възползва възможно по-активно 
и ефективно от нея, за да постигне много необходимото му повишаване на конкурентоспособността си на националните и 
международните пазари. 
 
√ Промените в конституцията бяха одобрени на първо четене в комисията 
Възможно е проектът да остане за разглеждане след местния вот, след като един от вносителите му от АБВ гласува 
против 
Проектът за промените в конституцията, свързани със съдебната реформа, който управляващите от ГЕРБ и РБ в сряда 
обявиха за абсолютен приоритет, бе одобрен на първо четене от специалната комисия в парламента. За текстовете, 
внесени преди ваканцията с подписите на 180 депутати, гласуваха 10 народни представители от ГЕРБ, ДПС, БДЦ, 
Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Очаквано против гласува БСП, а "Атака" не присъства на заседанието.  
Изненадващо обаче Лъчезар Никифоров от АБВ заяви от името на групата, че няма да подкрепи текстовете, защото 
партията не споделя начина, по който се провежда реформата. Позицията на партията на Георги Първанов не е неочаквана. 
Само трима от общо 11 депутати на АБВ бяха подписали проекта, внесен преди ваканцията. Никифоров обаче бе един от 
тях, заедно с Борислав Борисов и Кирил Цочев. 
Ако и тримата решат да не подкрепят проекта и в пленарната зала, на практика документът няма да може да събере 
нужните 180 гласа, за да премине по бързата писта. Промените могат да бъдат приети на второ четене и само със 160 гласа, 
но ако не са събрани 180 гласа на първо четене, процедурата изисква следващото четене да е между два и пет месеца след 
гласуването. 
Това означава, че промените може да останат за разглеждане след местния вот, когато дебатирането им вече ще е 
политически натоварено с резултатите от изборите и е възможно да се отвори нов сезон за договорки. 
Отлагането възможно 
В края на юли след едноседмични преговори с различни парламентарни групи 180 народни представители внесоха 
"окастрен" вариант на проект за изменения на основния закон, от който отпадна едно от най-важните предложения – 
явното гласуване във ВСС, както и други предвиждани промени. Под съкратения вариант се подписаха всички депутати от 
ГЕРБ, РБ, ДПС, ПФ, 13 от Българския демократичен център  - без Мартин Иванов-Данона, който отсъстваше от страната, 
четирима от петимата независими – Ана Баракова, Гюнай Хюсмен, Муса Палев и изключеният от ГЕРБ Здравко Димитров 
(без Велизар Енчев) и трима депутати от АБВ – Борислав Борисов (близък до бившия главен прокурор Никола Филчев), 
Кирил Цочев и Лъчезар Никифоров. 
"Символично подкрепихме внасянето на новия проект, но запазваме своите резерви относно разделянето на ВСС на 
самостоятелни колегии. Изразяваме принципна подкрепа за съдебна реформа, но не и такава", заяви в сряда Никифоров. 
В залата се чуха въпроси дали оттегля подписа си, но така и не бе даден отговор на този въпрос. 
Малко преди внасянето на новия проект лидерът на АБВ Георги Първанов бе посочил, че "оставаме в усилията за промяна 
в конституцията. Възможно е на първо четене да гласуваме "за", но със сигурност на второ четене, когато става дума за 
втория пункт - за разпределението на квотите в колегиите, ние ще бъдем против, освен ако нещо не се случи дотогава". 
Сега обаче поведението на Никифоров не потвърждава тази логика. 
Без гласовете на тримата от АБВ проектът ще събере само 177 гласа. Дори и ако отсъствалият тогава Мартин Иванов-Данона 
застане зад промените, както и независимият Велизар Енчев, проектът ще събере максимум 179 гласа, което не е 
достатъчно и окончателното му одобрение ще остане за след местните избори. 
Новата разменна монета? 
"Историческият компромис", както лидерът на ДСБ Радан Кънев формулира договорката между партиите за подкрепа в 
гласуването, предвиждат разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на две камари - прокурорска и съдийска, които ще 
взимат кадровите решения за всяка гилдия, като решенията им са автономни и няма да зависят от пленума - общото 
събрание на всички членове. В проекта е записана още възможността за пряк избор на магистрати, засилване на ролята на 
инспектората на съвета, създава се възможност за внасяне на жалби от Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд. 
В последния вариант на проекта обаче не беше включено и предложението за намаляването на мандата на ВСС и 
отпадането на тайното гласуване в съвета. 
Въпреки множеството отстъпки, които ще направят реформата много по-мека от първоначално предлаганата, 
прокуратурата и други организации продължават да има редица възражения. Резерви имат и в ДПС. Опасенията на 
наблюдатели са, че отлагането на окончателното гласуване за след местния вот може да бъде използвано от ДПС, за да 
инициира дебат за нови отстъпки, използвайки евентуалното си добро представяне на изборите и съответно евентуално 
не толкова доброто представяне на Реформаторския блок. 
Една от възможните теми за предоговаряне е броят на прокурорите в прокурорската камара. В комисията в сряда не 
присъстваха представители на съдебната власт - само член на Инспектората към съдебния съвет. От становищата на 
прокуратурата, Висшия адвокатски съвет и Инспектората към ВСС, качени в сайта на комисията, се вижда, че дебатът ще се 
завърти именно до разпределението на прокурорите, избрани от парламента в прокурорската квота. 
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В новия проект е записано, че обвинителите, посочени от Народното събрание, ще са равен брой спрямо тези, избрани от 
самите прокурори. Заради този текст, а и във връзка с разделянето на ВСС ДПС поискаха тълкуване от Конституционния 
съд. Искането беше подписано от над 100 народни представители. 
Преди време "Дневник" научи, че становището на докладчика по делото - Румен Ненков - е, че то е недопустимо. То ще 
бъде гласувано в средата на септември и от останалите членове на Конституционния съд. 
На комисията в сряда БСП и АБВ открито се обявиха против това разпределение в квотата, а ДПС намекнаха, че са 
направили компромис с този текст. 
 
√ Преместванията между пенсионните компании намаляват за година 
По-малко от 90 хил. души са сменили дружеството си, с което са прехвърлили 198 млн. лв. 
Броят на хората, които сменят пенсионната си компания, е намалял през първото полугодие в сравнение със същия период 
на миналата година, показват данни на Комисията за финансов надзор. Разликата в броя на преместилите се осигурени 
лица е 9%, а на прехвърлените пари – 7.4%. Общо преместените пари са 198 млн. лв. Нормално е за период от 12 месеца 
прехвърлените пари да намаляват по-малко, отколкото броя на лицата, тъй като за този период се натрупват още 
осигуровки, следователно натрупаните пари по партидите растат. 
Близо 90 хил. е броят на осигурените, сменили дружеството си, което прави 2% от всички клиенти на пенсионни фондове. 
Възможно е някои от тях да са заявления, подадени от едни и същи хора, които имат осигуровка в различни типове 
фондове и са преместили повече от една партида. 
По лично решение 
Промяната на пенсионна компания може да стане по желание на осигурените – само и единствено с тяхно съгласие и 
нотариална заверка на подписите. Смяната става, като от универсален, професионален или доброволен фонд клиентите 
могат да се преместят в същия вид фонд на друго дружество. 
Прехвърляния са позволени веднъж в годината. Тези премествания нямат общо с последните промени в Кодекса за 
социално осигуряване, които позволиха осигурените в универсални фондове да могат при желание да се прехвърлят към 
НОИ. Така те остават само в държавната система. Практическото прехвърляне все още не може да се осъществи, защото 
приетата окончателно наредба от Министерския съвет, която урежда процедурата, все още не е обнародвана. Хората, 
които имат осигуровка в универсален фонд, ще получават пенсия и от него според размера на направените вноски (5% от 
осигурителния доход) и натрупаната доходност от инвестиции. 
Втора и трета пенсия 
Най-голям остава броят на хората, направили промени при универсалния си фонд. Той е задължителен за всички, родени 
след 1959 г., и общо 80.4 хил. души са избрали да се преместят в ново дружество, което да управлява парите им. В пъти 
по-малко са тези, които са сменили професионалния си фонд, задължителен за работещите при тежки условия на труд. 
По-малко от 6 хил. души са използвали възможността да се преместят при едва 1000 в доброволните фондове. За 
последните е нещо обичайно да има малко прехвърляния, тъй като при тях всеки осигурен лично е избрал в кое дружество 
да има допълнителна вноска за трета пенсия. При универсалните и професионалните около половината от досега 
регистрираните клиенти са служебно разпределени – ако не са избрали пенсионна компания до три месеца след започване 
на първа работа, осигурителната система ги е разпределила по дружества на случаен принцип. Тежест при избора имат 
пазарният дял на всяко дружество и размерът на таксите му. 
По тези показатели най-често осигурените попадат в някой от големите фондове. Служебно разпределените често са точно 
тези, които се местят, затова е логично големите дружества да губят повече клиенти. Според данните на КФН (виж 
графиката) нетната разлика между напуснали и привлечени клиенти е най-голяма при "Съгласие", ако говорим за 
отрицателен резултат. Те са изгубили над 8 хил. клиенти, докато при "Доверие" намалението е с близо 4 хил. за половин 
година, отново като нетна разлика. "ДСК-Родина" и "Алианц България" са спечелили най-много клиенти от разлика в 
привлечени и напуснали. Като брой само на привлечени клиенти и "Алианц", "ДСК-Родина" и "Доверие" са успели да 
спечелят нови 20 хил. осигурени. 
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√ Държавата се връща на вътрешния пазар с емисия облигации за 150 млн. лв. 
Много падежи, проблеми с ратификацията на външния дълг и сравнително добрият момент са сред причините да се 
търси отново вътрешно финансиране 
Държавата ще потърси от вътрешния пазар 150 млн. лв., пласирайки 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), съобщиха 
от БНБ. Аукционът ще бъде проведен на 7 септември и е първият от общо три, които ще бъдат организирани през този 
месец. Намерението на правителството е да набере от местните инвеститори 300 млн. лв. през септември. Според 
анализатори причините за излизането на пазара на ДЦК след 3-месечна пауза са няколко – настъпващите много падежи 
през този месец, правни проблеми около договора за ратификация с международните банки и не на последно място - 
подходящият период това да се направи. 
От информацията на БНБ става ясно, че годишната лихва по емисията ще е 1.1%, а доходността ще бъде определена от 
пазара. Последните две години няма база за сравнение, тъй като не е пласирана подобна облигация. Но според запознати 
с пазара средна доходност от под 1% е напълно възможна. Последният аукцион тази година беше в края на май, когато 
също беше пусната 3-годишна облигационна емисия с лихвен процент 1.1% годишно, но на стойност 50 млн. лв. Тогава 
постигнатата среднопретеглена доходност достигна 0.68%, а коефициентът на покритие – 2.51. 
Защо се взима 
През 2015 г. Министерството на финансите планира почти незначително количество вътрешен дълг – едва 950 млн. лв. 
Останалата част до заложените в бюджета 8.1 млрд. лв. ще са от външните пазари. До края на май от вътрешните пазари 
бяха взети 500 млн. лв., след което от финансовото министерство преустановиха емисиите. Две са основните причини 
правителството да се оттегли временно от вътрешния пазар – изтеглените наведнъж 3.1 млрд. евро от външните пазари 
през март и преизпълнението на приходите в бюджета и регистрираните излишъци. Всичко това в крайна сметка се 
отразява върху размера на фискалния резерв, който към края на юли е 11.2 млрд. лв. 
Експерт от пазара коментира пред "Капитал", че основната причина за излизането на вътрешния пазар през септември е 
фактът, че през този месец има доста падежи на държавни ценни книжа – за около 1.1 млрд. лв. "Предполагам, че ще искат 
малко да си помогнат, за да не вадят цялата необходима сума от резерва. Отделно доста изостанаха по емисионния 
календар и според мен ще наваксат по план до края на годината. Въпреки добрата събираемост и демонстрирани 
излишъци предстоят много плащания – текущи съфинансирания, нов програмен период", коментира експертът. 
Източник от Министерството на финансите обясни, че има и друга причина да се потърсят 300 млн. лв. в рамките на един 
месец. Това е внесеното в Конституционния съд (КС) искане срещу ратифицирането на договора с международни банки за 
посредничество при емитирането на външния държавен дълг до 16 млрд. лв. Решението няма как да повлияе на вече 
изтеглената част от парите, но ще има последици за останалата, която трябва да бъде взета за целия тригодишен период 
на договора. В тази връзка финансовото министерство явно иска да се подсигури с допълнително ликвидност. 
Добро време за дълг 
Тегленето на вътрешен дълг в момента изглежда добро. От една страна, има поне краткосрочно решение на гръцката криза 
и до края на годината анализаторите не очакват сериозни финансови сътресения в южната ни съседка, дори да има 
политическа криза в страната. На второ място е значителната ликвидност, с която разполагат българските банки. На тях им 
се налага да държат свободните пари на депозити в БНБ при 0% лихва. Сривът на международните фондови борси също 
може да има положително влияние. При един волатилен пазар на акции облигациите играят роля на "остров на 
стабилност". След началото на разпродажбите на акции в Азия, САЩ и Европа доходността по държавните облигации 
остава почти без промяна. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Затягат контрола над горивата с пакет закони 
Започваме собствен добив на природен газ 
За 2 дни дизел и бензин паднаха с още 3 стотинки 
В понеделник в парламента ще бъде внесен законодателен пакет, съобщи вчера премиерът Бойко Борисов в рамките на 
парламентарния блицконтрол. По думите му той ще засяга цветните горива, данъчните складове и други аспекти на пазара. 
Премиерът прогнозира, че мерките ще дадат резултат в следващите месеци и в хазната ще влязат стотици милиони. 
Борисов каза още, че държавата не може да каже дали има картел или не, защото по този въпрос трябва да се поизнесе 
Комисията за защита на конкуренцията. 
Започваме собствен добив на газ в акваторията на Черно море в блок „Хан Аспарух”, обяви още от парламентарната 
трибуна  Бойко Борисов. 
Премиерът добави, че днес ще има 
среща с концесионерите на газовите находища 
“Доколкото знам, те вече са поръчали машините и скоро почват проучване и добив. Румъния от години добива собствен 
газ и има 10-12% внос на синьо гориво”, каза още министър-председателят. 
Само за последните 2 дни  средните цени на масовите автомобилни горива - бензин, дизел паднаха с още 3 стотинки за 
литър до 2,16 лв., научи „Монитор”. Подобно е понижението и при автогазта поевтиняла средно до 0,91 лв./л. 
Най-купуваният бензин А-95 вчера се продаваше по бензиностанциите от 2,00 до 2,19 лв./л, като само един от 
дистрибуторите държеше на максималната цена, сочат даните на fuelo.net. 4 от големите вериги бяха свалили цените до 
2,15 лв./л, две го предлагаха по 2,14 лв./л и е една - по 2,12 лв./л. 
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Сходна бе конюнктурата и при дизела. В сряда той се продаваше от 2,04 до 2,20 лв./л и отново само една от големите 
вериги го предлагаше най-скъпо. 5 от търговците искаха за дизела по 2,15 лв./л, други два дистибутора - по 2,12 лв./л, и 
един - по 2,14 лв./л. 
Автогазта вчера вървеше по колонките от 0,85 до 0,94 лв./л. Шест от веригите предлагаха пропана за автомобили по 0,91 
лв./л, две - по 0,89 лв./л, и една на максималното ниво. 
Вчера 
най-голям спад имаше при скъпите 
горива - бензин А-98 и специалния дизел и бензин. Средната цена на А-98 се понижи за 2 дни с 4 ст. до 2,36 лв./л. На 
колонките цените бяха от 2,13 до 2,40 лв./л. На най-високата продаваха 2 от веригите. Останалите на минималната 
продаваха от 2,27 лв./л нагоре. 
Средната цена на специалния дизел в сряда падна с 5 ст. до 2,36 лв./л и по колонките се продаваше в широки граници от 
2,21 до 2,39 лв./л. Луксозният супербензин бе със 7 ст. по-ниска средна цена от понеделник. 
Според депутата Мартин Димитров във вторник само 3 държави в Европа са продавали дизела по-скъпо, отколкото в 
България. „Има проблем с конкуренцията на пазара на горива - тя е изкривена и 
трябва да бъде облекчен вносът” 
предложи той вчера в ефира на Нова телевизия. По думите му в сравнение със страни като Австрия и Белгия дизелът (без 
данъците) в България е с около 40 ст. по-скъп. 
Депутатът от БСП Румен Гечев заяви, че у нас се позволява на търговци на дребно да печелят повече от рафинерията. Той 
допълни, че имало страни с държавни бензиностанции като Австрия, с което държавата се намесва на пазара. „Ние нямаме 
необходимите резерви и петролни складове, с които да се осъществява такава интервенция”, каза социалистът пред Нова 
телевизия. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Добавят милиони за борба с контрабандата 
Няколко милиона лева допълнително ще бъдат дадени за борба с контрабандата и повишаване на приходите в бюджета. 
Решение за това беше взето на вчерашното заседание на Министерски съвет. Парите се осигуряват с прехвърляне на 
средства от едно перо в бюджета на Министерството на финансите в друго, без да се увеличава общият бюджет на 
ведомството за 2015 г. В съобщението на МС се посочва, че допълнителни средства се осигуряват за програмите 
"Администриране на държавните приходи" и "Митнически контрол и надзор". Целта е финансово да бъде осигурено 
затягането на борбата с контрабандата. Кабинетът осигури и допълнителни 749 000 лв. по бюджета на Министерството на 
финансите, като парите ще се използват по две направления. Част от тях ще се дадат на Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори. А останалите ще се използват за поддържане на имотите, отредени за граничните контролно-
пропускателни пунктове и сградите върху тях. Това се налага, тъй като всички сгради в районите на ГКПП-тата минаха под 
управлението на Агенция "Митници". 
 
√ Готвят скок в цената на хляба 
Ниското качество на зърното и токът са причина за поскъпването 
Хлябът вместо да поевтинее заради ниските цени на пшеницата, до нова година е по-вероятно да поскъпне, казват 
хлебопроизводители. Една от причините, която посочват те, е повишаването на таксата "социална отговорност" в цената 
на тока. Друга съществена причина е очакваното вдигане на цената на брашното, което предлагат мелниците. 
Председателят на регионалната браншова организация на хлебопроизводителите и сладкарите в Добрич Тошко Няголов 
заяви, че само преди дни представителите на варненска мелница, от която пазарят всички в региона, са предупредили, че 
е възможно да има вдигане на цената на брашното заради сериозното отражение на поскъпналия от 1 август ток в процеса 
на мелене на зърното. "Друг сериозен фактор е това, че тази година в Добруджа 90% от пшеницата е с влошени показатели. 
Не може да се купи качествена пшеница. Най-сериозно на качеството на брашното се отразява ниското съдържание на 
глутен в зърното. За да стане хубав хляб, глутенът трябва да е минимум 24, а той е по-нисък и се налага да се добавя сух 
глутен, както и други подобрители, които оскъпяват брашното", обясни Няголов. В момента все още тон хлебно брашно се 
предлага от мелниците за 660 лв., като тази цена се задържа близо 10 месеца. 
В момента няма търговия. Производителите искат цена от 320-330 лв. за тон, но няма търсене, няма и кораби, казват 
търговци. Те коментират, че спадът в цената на зърното от времето на жътвата е не повече от 30 лв. на тон, като допълват, 
че търговията ще се раздвижи около средата на септември, когато ще започнат да идват кораби и да товарят за износ. 
Фермери от Добричко обаче са категорични, че 300 лв. за тон пшеница франко пристанище е ниска цена. Има и срив в 
цената на слънчогледа в началото на жътвата му, казват стопаните. Докато преди старта на жътвата търговци са предлагали 
да купуват тон от маслодайната култура за 700 лв., то сега офертите са с по 50 лв. надолу. 
 
√ Топлото лято вдигна износа на ток с 35% 
Заради климатиците нарасна потреблението на електроенергия при съседите 
С 35% е нараснал износът на ток от България за първите осем месеца на годината. Това показват официалните данни на 
Електроенергийния системен оператор. От началото на годината до края на август са произведени 33,1 млн. мегаватчаса 
електроенергия. 7,7 млн. от тях са продадени извън границите на страната, предимно в съседни държави. Това е с 2,1 
милиона мегаватчаса повече в сравнение с изнесената електроенергия за същия период на 2014 г. Обясненията за големия 
ръст според експертите са няколко. На първо място е увеличеното потребление на ток заради високите температури и 
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включването на климатиците у нас и в страните, които традиционно купуват родна електроенергия. В същото време през 
тази година беше повишена преносимостта към Гърция до 700 мегаватчаса и това увеличение беше използвано през 
горещите летни месеци. 
Основните пазари на българските производители на ток са съседните страни - с най-голям дял е Гърция, както и 
Македония, Турция, Сърбия и Румъния. От справката на ЕСО става ясно още, че производството на електрическа енергия в 
България се е увеличило с 9,36% до 33,1 млн. мегаватчаса. Потреблението у нас е нараснало с 3,3% през първите 8 месеца 
на годината. Прави впечатление и големият ръст в производството на електроенергия от водните централи - с малко над 
63% до общо 4,82 млн. мегаватчаса. 
 
√ Борсата се срина с 12% 
Унгария и Русия се представят най-добре на капиталовия пазар 
Акциите на българската фондова борса се сринаха с 12% от началото на годината. Само през август понижението на 
основния индекс SOFIX е с 3%. Това нарежда страната ни на четвърто място след най-зле представилите се капиталови 
пазари в региона от началото на годината до края на август. Това стана на фона на стабилно правителство и икономически 
растеж, който изкачи 4-годишен връх. Първото място в класацията е за Гърция, където индексът ASE потъна с близо 25%. 
Второто място е за борсата на обхванатата от военен конфликт Украйна, която е надолу с 15% от началото на годината. А 
на трето място е турската борса със спад от 12,3%. Най-добре от началото на годината са се представили борсите в Унгария 
и Русия, където са отчетени ръстове съответно от 28,6% и 24,1%. 
Само през август сериозни движения имаше не само на фондовите пазари в САЩ, Азия и Западна Европа, но и на тези в 
региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Равносметката след масовите разпродажби през изминалия месец е 
следната: 15 от общо 19-те основни индекса на борсите в региона, чието представяне следи Investor.bg, записват спадове. 
Индексът на сините чипове на българския капиталов пазар SOFIX потъва с 3%, което му отрежда 13-то място по представяне 
за месеца. 
Единствените четири индекса, които изпращат осмия месец на 2015 г. с ръстове, са тези на борсите в Словакия, Русия, 
Естония и Македония. Докато повишенията за естонския индекс OMX Tallinn и македонския MIB 10 са скромни - с 0,91% и 
0,49%, то словашкият SSI бележи най-силно покачване - с 4,87%, следван от руския MICEX с 3,84%. Най-зле през август се 
представят борсите в Румъния, Словения и Гърция, където основните индекси падат съответно със 7,9%, 7,6% и 6,6%. 
По-малки от спада на българската борса са загубите на капиталовите пазари в Чехия, Украйна, Сърбия, Полша и дори 
Казахстан, където централната банка се отказа да поддържа курса на местната валута. Чешката крона и полската злота пък 
бяха сред валутите в региона, подложени на силен натиск на фона на повсеместните разпродажби на пазарите на валути, 
акции и суровини навсякъде по света. През август турската лира се обезцени рекордно спрямо еврото и долара, а водещият 
борсов индекс ISE 100 на Турция падна с 5,88%. 
 
investor.bg 
 
√ Парламентарната здравна комисия прие структурата на Националната здравна карта 
Депутатите отложиха с ден гласуването на текстовете от здравната реформа, които дават на НЗОК избор с кои 
болници да сключва договори 
Депутатите от парламентарната комисия по здравеопазването са приели на второ четене на днешното заседание на 
комисията основните текстове от проектозакона за лечебните заведения, които определят структурата на бъдещата 
Национална здравна карта. 
Това съобщи за Investor.bg председателят на комисията Даниела Дариткова. 
Припомняме, че народните представители възобновиха обсъждането на промените в закона, които регламентират 
реформите на ресорния министър д-р Петър Москов. Вчера бяха гласувани текстовете, с които се вменява задължение на 
болниците да предоставят комплексни грижи за пациенти с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични 
заболявания, както и изискванията за квалификацията на директорите на диагностично-консултативните центрове и 
лечебните заведения. 
Дариткова обясни обаче, че на утрешното заседание на комисията ще се гласуват параграф 27-и и параграф 28-и от 
законопроекта, които дават възможност на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) да избира с кои лечебни 
заведения да сключва договор. 
Тя посочи, че депутатите са подкрепили всички предложения, но те трябва да бъдат прецизирани и затова се дава време 
преди гласуването. 
Иначе Националната здравна карта ще се изработва от областни комисии в широк състав, с участието на областните 
управители, представители на общините, на съсловните и на пациентските организации. Те ще анализират реалната 
картина на здравните грижи в регионите и ще я съпоставят с нуждите, определени по обективни критерии, заложени в 
специална наредба на здравния министър. 
Накрая ще се произнася национална комисия, която ще определи окончателната структура на Националната здравна 
карта. Документът ще е задължителен за финансирането на болниците от националния фонд. 
Големият дебат е за това какво се случва там, където има повече болници, по какви критерии ще се определя с коя ще се 
сключва договор и с коя – няма да се сключва, каза Даниела Дариткова. Това ще е обект на допълнително обсъждане в 
комисията, така че в закона да се запишат принципни текстове и да не се дават възможности за корупция, допълни тя. 
На днешното заседание е имало и дебат по отношение на предложението за създаването на национален регистър на 
психично болните. Регистрите в момента се водят на регионален принцип. 
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Комисията е отхвърлила предложението, защото според него в този национален регистър трябва да се вписват всички 
преминали пациенти, а сега действащите разпоредби важат само за вписване на тежките клинични случаи. 
 


