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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
ТВ Европа 
 
√ Емил Караниколов: Ще облекчим процедурите при кандидатстване за европрограми 
Министерство на икономиката работи целенасочено към облекчаване на процедурите при кандидатстване с проекти за 
европейско финансиране. Предстои да бъде пусната оперативна програма за микро и малкия бизнес. Тя е под форма на 
ваучери до 30 000 лева за закупуване на различни активи. По нея ще се кандидатства само с два документа. Това съобщи 
в интервю за ТВ Европа министърът на икономиката Емил Караниколов, който проведе среща с представители на 
бизнеса в Стара Загора по повод изграждане на нови индустриални зони и привличане на инвеститори. 
За повече информация вижте видеото. 
 
√ Кабинетът ще приеме оперативната си програма до края на годината 
Кабинетът ще обсъди проект на решение за приемане на Оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли 
– 31 декември 2017 г. на днешното си заседание. Предложението е внесено от министър-председателя Бойко Борисов. 
Правителството ще разгледа и проект на решение за утвърждаване на Националната програма за предотвратяване и 
противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г. 
Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова ще представи проект 
на решение за приемане на доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския 
съюз по време на малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз. 
Правителството ще разгледа и проект на решение за приемане на Националния доклад за състоянието и опазването на 
околната среда през 2015 г. 
Финансовият министър Владислав Горанов предлага одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната 
община за 2017 г., както и одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. 
 
Investor.bg 
 
√ Договорът за добросъседство между България и Македония беше подписан в Скопие 
Очаква се това да е първа стъпка към развитието на инфраструктурата, обмен на стоки, услуги и капитали  
Договорът за добросъседство между България и Македония беше подписан в Скопие от българския премиер Бойко 
Борисов и македонския му колега Зоран Заев. 
България и Македония направиха историческа стъпка напред, отворихме път за стабилност и развитие на двете държави 
и Балканския регион, заяви Зоран Заев. 
„Това е взаимен успех и принос за политическа стабилизация на двете държави и региона. Македония и България 
показаха отговорност към своите граждани“, допълни той. И отбеляза, че се отваря шанс за икономическото развитие на 
двете държави, за развитието на инфраструктурата, обмен на стоки, услуги и капитали. 
Премиерът Бойко Борисов отбеляза, че подписаните два меморандума (за развитието на железопътните връзки между 
София и Скопие и за сътрудничество в областта на природния газ – бел. а.) са изключително важни, защото 
транспортният коридор номер 8 е връзката, която присъединява целите Балкани. 
Премиерът посочи, че коридорът дава излаз не само по оста север – юг, но и възможност всяка балканска страна да 
развива бизнес и туризъм. 
ЖП линията трябва да се изгражда едновременно в двете страни. Газовата връзка ще даде възможност на Македония да 
купува газ от европейския газов хъб, а ние ще го транспортираме, каза Борисов. 
Борисов очаква положителна реакция след подписването на договора. 
Дали сме си сметка, че това ще остави младите хора на Балканите, ще вдигне конкурентоспособността, ще ни направи 
силни, независими и значими. Решихме да гледаме напред и съм убеден, че след 10 години резултатите от днешната 
среща ще бъдат видни и за двете държави. Защото терминът „заедничка история“ (както наричат в Македония общата 
история – бел. авт.) обединява и дава перспективи, а не разделя, каза Борисов. 
Преди подписването българският премиер бе посрещнат в Скопие от Зоран Заев с тържествена военна проверка и 
изпълнение на двата химна, съобщи репортер на Bulgaria ON AIR. 
Днешното събитие се случва след дълги години очакване договорът да стане факт и ден преди 2 август, когато се 
отбелязват 114 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. 
Утре ще бъдем заедно, каза по повод тази дата Борисов. 

http://www.tvevropa.com/2017/08/emil-karanikolov-shte-oblekchim-protsedurite-pri-kandidatstvane-za-evroprogrami/
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Ставаме още по-добри приятели, каза още Заев. 
На въпрос за мненията срещу подписването на договора, зададен от македонски журналист, Борисов попита: „Какво 
постигнахме досега, като нямаше договор?“. По думите му, давайки тон за политическа стабилност и политическа 
зрялост, днешното събитие дава перспектива. 
„Критики имаше и в България, много от моите опоненти казваха - защо е нужно? Това приятелско ли е, добросъседско ли 
е, носи ли перспектива“, попита още той и отбеляза, че критиките са част от демокрацията. 
Договорът не е насочен срещу никой, той е само за добро, каза Борисов и се извини на гражданите на Скопие за 
предприетите мерки за сигурност. 
Предстои ратифицирането на договора от двата национални парламента. В България договорът бе подкрепен 
единодушно от депутатите, но в Македония имаше протести. 
 
√ Стара Загора може да има четири индустриални зони 
Изграждането на модерна индустриална зона в града ще бъде механизъм за привличането на качествени 
инвестиции в региона, заяви министърът на икономиката 
Създаването на модерна индустриална зона в Стара Загора ще бъде механизъм за привличането на качествени 
инвестиции в региона. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който участва в дискусия за 
индустриалното развитие на регион Стара Загора с представители на местната власт и бизнеса, съобщават от 
икономическото министерство. 
В кръглата маса участие взеха и кметът на града Живко Тодоров и областният управител Гергана Микова. 
Министърът на икономиката изтъкна, че развитието на индустриалните зони в България е важен аспект от успешното 
стимулиране и привличане на инвестиции в страната ни и подобряването на бизнес средата. 
Според проучване на Industry Watch, обявено по време на кръглата маса, в Стара Загора могат да се изградят четири 
индустриални зони, допълва БТА.  
По време на дискусията е обсъдено и гарантирането в дългосрочен план на квалифицирана работна ръка 
Министър Караниколов посочи, че Министерството на икономиката подкрепя дуалната форма на обучение като плавен 
преход от обучение към работа, доказал успеха си в страни като Швейцария, Австрия и Германия. Той подчерта, че това е 
един от начините за осигуряване на подходящи кадри за бизнеса и решаване на проблемите на пазара на труда. 
Стара Загора е на трето място в страната по значимост на пазара на труда и има капацитет от близо 400 хил. души, които 
живеят в региона. 
По думите на кмета на Стара Загора проблемите в региона са недостиг на квалифицирани работни кадри, слабо владеене 
на чужди езици и липса на решение за бъдещето на летището. 
Да се създаде логистичен хъб "Загора" на летището, да се намали сивият сектор в икономиката и да се приеме нов Общ 
устройствен план поиска бизнесът. Мениджърите на фирми настояваха и за по-облекчен визов режим за специалисти от 
Украйна, Молдова, Бесарабия и Турция. 
Министърът на икономиката обеща приемане на нов Закон за публично-частното партньорство, както и ваучери за 
малките и микрофирми. Той обяви, че скоро в помощ на бизнеса ще бъде и Българската банка за развитие, която ще 
стане част от икономическото министерство. 
 
√ Реколтата от пшеница тази година е по-малка, но по-качествена 
От бранша очакват продукцията да се реализира на по-добри цени заради по-лошата реколта в Украйна 
Тази година добивите на зърно са с около от 2 до 10 процента по-ниски спрямо миналата година, но пък за сметка на 
това качеството е по-добро от миналогодишното. Това коментира в предаването "12+3" на БНР Светослав Русалов, 
председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. 
"Добивите са средни за страната и зависят от почвените и климатични условия за всеки един регион. Осреднено 
очакваме към завършване на жътвата да се приберат около 5,2 до 5,3 млн. т“, допълни той. 
Традиционно в страната се оползотворяват около една трета от това произведено количество - за хлебопроизводство, 
изхранване на животните, за производство на фуражи. Необходими за целта са около 1,2 – 1,5 млн. т хлебно и фуражно 
зърно, поясни Русалов. 
Що се отнася до цените на зърното, Русалов посочи, че България е зависима в това отношение от Черноморския регион. 
„В Украйна тази година климатичните условия не са благоприятни, съответно ще се произведат по-малки количества 
пшеница и се надяваме нашата реколта да може да се реализира на по-добри цени", подчерта той. 
Българското зърнопроизводство е обречено без европейски субсидии, подчерта Светослав Русалов. 
"Няма как да се развива, няма как ние да произвеждаме този продукт и да бъдем на печалба, ако няма субсидии. 
Надявам се да бъде намерено решение на общоевропейско ниво и субсидиите да останат във вида и на равнището, на 
което са в момента - двустълбово финансиране", заключи той. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Традиционният Български кариерен форум дава надежди за бъдеще 
"Тазгодишният Български кариерен форум, който от 3 години насам се провежда във Франкфурт на Майн, доказа, че има 
реални възможности да върнем младите в България. Това е едно от най-обнадеждаващите решения, които виждам по 
отношение на демографската криза в България.  
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Образовани родители ще създават образовани деца. За раждаемостта не трябва да се мисли "на всяка цена", както и 
като за бърз процес. Трябва да проявим далновидност и търпение, за да решим качествено този въпрос." 
Това каза за Дир.бг д-р Султанка Петрова - зам.-министър в Министерство на труда и социалната политика.  
Бизнесът у нас, обаче, също е в криза. Ще може ли да осигури достатъчно работни места, за да убеди младите българи в 
чужбина да се завърнат в родината и да се установят трайно тук? Да работят, да създадат семейства и да родят децата си 
в България?  
На студентския форум във Франкфурт участваха фирми, потенциални работодатели от браншове, като софтуер, 
производство на бяла техника, търговски вериги и банково дело. Студентите, участници във форума пък следват в 
специалностите икономика, информатика, инженерни науки, фармация, архитектура, политология и право.  
Въпросът е ще съумее ли бизнесът в България, който все по-рядко се радва на инвестиции отвън, да привлече тези млади 
хора у нас.  
Повечето от младите участници във форума изразяват мнението, че биха се завърнали в родината, при близките си. 
Статистиката също е обнадеждаваща: средно между 20 и 30 български младежи провеждат стаж в компаниите-
участнички във форума.  
Стажантските програми са реалното постижение от този вид форуми. Срещата на студенти с представители на бизнеса 
във Франкфурт на Майн, очевидно дава добри, макар и скромни резултати. Хубавото е, че през тази година подобно 
мероприятие се проведе и в Лондон.  
Идеята е подобни форуми да станат традиционни в повече точки на Европа. Особено там, където са най-големите 
диаспори на сънародници. 
 
БНТ 
 
√ 2,6 милиона евро помощ за България от ЕС 
За следващата учебна година България ще получи от ЕС над 2,6 милиона евро за плодове и зеленчуци и над 1,1 милиона 
евро за мляко за учениците. 
Финансирането е част от нова схема на Европейския съюз, която влиза в сила от днес. Програмата ще обхваща всички 
държави членки и цели децата в училищна възраст да получават здравословна храна. Всяка държава може сама да реши 
откъде да купува продуктите и дали да осигури още национално финансиране. Програмата включва и часове, в които 
учениците да научават значението на доброто хранене и как се произвежда храната. 
 
Капитал 
 
√ ТЕЦ "Марица-изток 2" e на загуба от 36.2 млн. лв. за полугодието 
Държавните мини подобряват резултата си 
Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" продължава да е в тежко финансово състояние, показва финансовият отчет на 
дружеството за полугодието, което е загуба в размер на 36.2 млн. лв. Така общо натрупаната загуба за централата 
достига 145 млн. лв. 
Резултатът все пак е подобрение спрямо първите шест месеца на 2016 г., когато централата е била на загуба от 46.4 млн. 
лв. Това се дължи основно на по-високите приходи от продажба на електроенергия, които достигат 294 млн. лв. Това е 
увеличение от 7.3% спрямо същия период на предходната година. 
Приходите на централата 
Основната част от приходите на централата (204.4 млн. лв.) идват от сделките на свободния пазар. Спрямо полугодието 
на 2016 г. обаче те бележат намаление от 7.4%. В същото време продажбите на енергия през електроенергийната борса, 
която заработи в началото на 2016 г., са скочили четири пъти, достигайки 44 млн. лв., показват данните от отчета. Това 
може да се обясни с развитието на самата борса и с тенденцията, която се наблюдава в последните месеци, основната 
енергия на държавните производители на енергия да се продава през нея. Специално при ТЕЦ "Марица-изток 2" става 
въпрос за най-търсената пикова енергия, тъй като за базовата компанията продължава да сключва сделки и през 
собствената си онлайн система. 
Най-съществено увеличение се наблюдава в приходите на централата от активирането на студен резерв и балансирането 
на системата при недостиг на енергия, които са се увеличи с 1.8 пъти до 22 млн. лв. спрямо същия период на миналата 
година. Логично зад това увеличение стоят рекордните минусови температури в началото на годината, когато износът на 
ток от страната беше спрян, за да се гарантира вътрешното потребление. Това може да се види и от резултата на 
централата за първото тримесечие, когато реализира печалба от 5 млн. лв. при 9 млн. лв. загуба за същия период на 
2016-а. 
По-високи разходи 
ТЕЦ "Марица-изток 2" отчита с 6.2% по-високи общи разходи за полугодието, които достигат 324.5 млн. лв. Това се дължи 
най-вече на разходите за емисии за парникови газове (ръст с 33%), с което достигат 37.1 млн. лв. В края на миналата 
година в рамките на служебното правителство Български енергиен холдинг, който е принципал на дружеството, купи от 
свое име квоти за централата. Тогава от БЕХ коментираха за "Капитал", че тази сделка е сключена при изключително 
благоприятни условия (освен по-ниската цена на квотите), тъй като посредниците по нея ще получат с 7 млн. евро по-
малко в сравнение с предходната година, когато централата беше сключила договор с фирмата NVL Ltd. Реално сега има 
повишение на крайните разходи за тях заради ръста на производството на централата, намаляването на безплатните 
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квоти и отчетеното увеличение в средната пазарна цена, по която провизиите за разходи за парникови газове са 
отразени в отчета, коментираха от Българския енергиен холдинг. 
Според отчета средствата за квоти, платени от БЕХ, е трябвало да бъдат върнати до края на юни, но както в други 
подобни случаи, холдингът може да вземе решение с тях да се оздрави поне частично финансовото състояние на 
централата, като увеличи капитала й. 
В същото време текущите пасиви на компанията намаляват с 22% до 437 млн. лв., а дългосрочните се увеличават с 25% 
до 414 млн. лв., което се дължи на увеличението на заемите към свързани лица заради преструктурирането на заем към 
БЕХ. 
 
Economic.bg 
 
√ България може да стане основен доставчик на лекарства в Азербайджан 
Индустриален парк в страната привлича интереса на българските бизнесмени 
Български компании са заинтересовани от индустриалния парк Pirallahi и в момента проучват възможностите за бъдещо 
сътрудничество, пише азербайджанската агенция AzerNews. Посланикът на Баку в България Наргиз Гурбанова заяви, че 
посолството е изпратило на българските бизнес асоциации необходимата информация относно дейностите на 
индустриалния парк. Въпросната информация е предизвикала голям интерес сред бизнесмените. 
„Големи перспективи за сътрудничество между двете страни съществуват във фармацевтичния сектор. България 
традиционно е смятана за една от основните страни, които доставят лекарствени продукти към страните от (бившия – 
б.р.) Съюз на съветските социалистически републики (СССР), включително Азербайджан, през 70 и 80-те години”, обясни 
Гурбанова. 
Индустриалният парк Pirallahi беше създаден през септември 2016 г. след указ президента Илхам Алиев и се 
специализира в производството на фармацевтични продукти. Досега в парка са построени три лекарствени фабрики. 
 
В. Стандарт 
 
√ Димитър Маргаритов: Приканваме потребителите да бранят правата си 
 „Приканваме потребителите да бъдат активни и винаги, когато установят, че има проблем, да бранят своите права. 
Първо, като изискват от самия хотелиер или ресторантьор да си свърши работата. Ако той не го направи, да сигнализират 
при нас", каза Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) пред BG ON Air. 
Според председателя на КЗП до момента летният сезон протича спокойно. „Добрата тенденция е, че нарушенията като 
че ли не са чак толкова много. До момента при извършени над 1700 проверки в туристически обекти по Черноморието 
имаме съставени 110-115 акта за нарушения от различно естество, някои от които срещани и в минали сезони. Освен 
несъвпадането на обещаното от туроператори и хотелиери с предоставеното на място, установихме и някои нелоялни 
търговски практики на плажната ивица. Например предлагане на шезлонг и шалте само в комплект – практика, която към 
момента с активното поведение на контролния орган, гражданите и медиите е преустановена", обясни той. 
„Хората трябва да бъдат активни, когато виждат, че не получават това, което очакват и за което са платили. Да предявят 
своите претенции пред търговците, да настояват и ако имат затруднения, да знаят, че институциите са на тяхна страна и 
че ще се намесим. Не само Комисията за защита на потребителите, и Агенцията по храните, и Министерството на 
туризма, и всички други ангажирани институции са в доста добра кондиция и полагат неимоверни усилия за това 
България да се утвърди като световна туристическа дестинация. Мисля, че не е претенциозно да кажем, че вървим по 
този път и най-вероятно ще успеем да го постигнем", каза Маргаритов. 
Новите за сезона виртуални приемни на КЗП също допринасят за по-бързото решаване на възникващи въпроси. „През 
изминалите сезони ние имахме опита с наши временни офиси. Там активността беше по-малка. Очевидно тук този начин 
за бърза комуникация при това безплатна и удобна дава своя резултат и ние имаме възможност да реагираме много 
бързо на сигналите на гражданите", добави Маргаритов. 
Наред с проверките по морето Комисията следи и търговската мрежа в страната. „Когато говорим за продукти, говорим и 
за безопасност. През тази година заедно с колегите от Агенция „Митници" по силата на двустранно споразумение 
проверихме няколко хиляди сезонни стоки за необходимите документи и сертификати за безопасност", каза 
председателят. Наскоро контролният орган е забранил градински мебели – шезлонги, маси, които са опасни от гледна 
точка на това, че не издържат на натоварване, имат остри ръбове и не отговарят на възприетите стандарти. Маргаритов 
посочи, че това е основно направление в дейността на Комисията, в резултат на което България продължава да бъде 
един от лидерите в Европейския съюз по навременно откриване и уведомяване в системата, която функционира на 
територията на зоната, за безопасните стоки, особено когато става дума за деца. 
Председателят съобщи, че през август Комисията ще продължи да наблюдава качеството на туристическия продукт. 
„Освен това, реагираме и по жалби и сигнали на потребители, които касаят търговската мрежа като цяло. Свидетели сме 
вече и на летните намаления. Понякога те не са реални, тъй като стоката не е продавана на старата цена един месец – 
търговецът може да вдигне цената, за да анонсира след това голям процент отстъпка. По линия на безопасността също 
продължаваме да работим много сериозно, като целта е да направим така, че да не се допуска опасните стоки да стигнат 
до пазара", допълни той. 
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В. Сега 
 
√ Правителството се опитва да отговори на многобройните критики на Европейската комисия, че у нас няма 
антикорупционно законодателство  
Новата комисия ще събира агентурни сведения и данни от СРС и ще докладва на прокуратурата 
Специални разузнавателни средства (СРС), агентурна мрежа от нещатни сътрудници и оперативно-издирвателна дейност 
са сред инструментите, които влизат в битката с корупцията по високите етажи на властта. Това е записано в новия 
антикорупционен закон, с който в обща комисия се обединяват комисиите за конфискация и конфликт на интереси, 
БОРКОР, звено от Сметната палата и антикорупционната дирекция на ДАНС.  
Проектът е качен за обществено обсъждане от правосъдното министерство. С него правителството се опитва да отговори 
на многобройните критики на Европейската комисия, че у нас няма антикорупционно законодателство. Предишният 
кабинет на Бойко Борисов претърпя провал при опита да приеме такъв закон. Проектът бе написан от бившия 
вицепремиер Меглена Кунева, но беше бламиран от парламента. Тогава обаче законът допускаше анонимни сигнали. В 
новия вариант такива няма да се приемат. Ако гражданин иска да подаде сигнал, трябва да си напише имената, ЕГН, 
телефона, адреса и имейла си. За запазването му в тайна ще се разчита на служителите на антикорупционния орган. 
Комисията ще има право да ползва СРС-та. Не е много ясно какво ще се случва със събраните данни. Новата комисия 
няма да разполага с техника за подслушване, следенето ще се прави от ДАТО. В законопроекта обаче е записано, че 
"комисията използва, прилага и притежава специални разузнавателни средства".  
"Идеята ни е да може това нещо да се използва за предотвратяване на предстоящо тежко корупционно престъпление", 
обясни зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов. Въпреки СРС-тата и издирвателната дейност според него 
новата комисия няма да се намесва в разследването. "Разкриването на корупционните престъпления е в 
компетентността на прокуратурата", заяви той.  
Данните от СРС-та не могат да се използват в съда, тъй като не са събрани по реда на НПК. Зам.-министърът напомни, че 
има споразумение между прокуратурата, МВР и ДАНС да се разследва корупция. След създаването на новата комисия 
щяло да се подпише ново и там ще се предвиди прокуратурата да може да иска информация от комисията, а тя да й 
праща сигнали. 
Няма обяснение как антикорупционният орган ще стане ефективен, след като поне две от структурите в състава му са се 
доказали като тотално неработещи - комисията за конфликт на интереси и БОРКОР. Комисията стана известна, след като 
прокуратурата започна разследване срещу бившия й председател Филип Златанов, който си бе водил записки в тефтери 
кой трябва да бъде "ударен" и "оправен". БОРКОР бе създаден още в първия мандат на Борисов, но и до днес не е ясно 
какво точно върши.  
"Основно залагаме на обединяването на различните функции. Когато в Сметната палата се установи някакво 
несъответствие, се къса връзката с последващите производства, които биха могли да се развият в комисията за отнемане 
на имущество. Обединявайки тези функции, считаме, че би се подобрила работата в целия спектър", обясни Стоянов, без 
да отговори на въпроса каква е гаранцията, че от събирането на неработещи институции ще излезе работеща.  
Проектът дава широки правомощия на бъдещата комисия, която ще концентрира в себе си конфискацията на имущество 
и проверките за конфликт на интереси. На практика до гражданска конфискация, без значение дали някой е осъден, ще 
може да се стигне дори само когато се установи несъответствие между доходи и имущество от 150 хил. лв. за последните 
10 години. Такива са праговете и в момента. Производство по отнемане на имущество ще започва и при повдигане на 
определени обвинения.  
При разминаване от 20 хил. лв. ще се прави пълна проверка, което е новост. Когато несъответствието е 5 хил. лв., новата 
комисия ще изпраща материалите за данъчна проверка.  
Другата новост е, че хората на висши държавни длъжности вече ще са задължени да декларират и имущество, което не е 
тяхно, но ползват. Става дума за имоти над 10 хил. лв. Това значи, че ще трябва да се декларират коли, имоти и всякакви 
други вещи над 10 хил. лв. Те ще се обявяват и когато се ползват от съпруг или партньор във фактическо съжителство.  
Не е много ясно и как ще работят сътрудниците на бъдещата комисия. В законопроекта е записано само, че те ще са 
доброволни. Детайлите щели да се разпишат в правилника за прилагане на закона.  
Ако законопроектът бъде приет, след това парламентът ще трябва да избере и председател на новата комисия. Той ще 
получи необяснимо дълъг мандат от 6 г., който се доближава по продължителност до този на главния прокурор и 
председателите на върховните съдилища, които са по 7 години. Решението е странно на фона на всеобщото мнение, че 
мандатите на тримата "големи" в съдебната власт са прекалено дълги.  
Обтекаеми са правилата за прекратяването на мандата на председателя и членовете на комисията. Сред тях са осъждане 
за престъпление и конфликт на интереси. Установяването на конфликт на интереси обаче трябва да се направи от същата 
комисия, т.е. в случая на председателя - от заместниците, които сам той е посочил или още по-лошо - от редовите 
инспектори, които са зависими от началниците си. Другият вариант е, ако бъде извършено "тежко нарушение" на 
служебните задължения. "В закона обаче не е определено какво точно значи това. Въпрос на конкретна преценка е", 
призна зам.-министърът. Така на практика всяко нарушение може да се окаже, че не е тежко. 
ДОГОВОРКА 
Бъдещата борба с корупцията е одобрена от премиера Бойко Борисов и президента Румен Радев. Преди дни лидерът на 
БСП Корнелия Нинова предложи новият антикорупционен орган да е под шапката на президентството. Борисов обаче 
заяви, че двамата с държавния глава са се разбрали по въпроса. "С Радев разговаряхме и се договорихме, че дирекция 
"Антикорупция" в ДАНС ще отиде към бъдещия антикорупционен орган. Ръководителят на цялото звено ще се избира и 
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назначава от парламента и така то ще е равно отдалечено. Сега тя (Нинова б.р.), чула-недочула, коментира", заяви той, 
цитиран от "Правен свят". 
 
Moreto.net 
 
√ Изнесли сме кисело мляко за $10,4 млн. 
България заема 32-ро място в света по обем на износа на кисело мляко, което й е донесло 10,4 млн. долара. Така 
страната ни държи 0,5% дял от износа на кисело мляко в света, съобщи worldstopexports.com. Данните сочат, че 
световната износна търговия с кисело мляко възлиза на 2,2 млрд. долара през 2016 година. 
Износът на кисело мляко в световен план през 2016 г. се е понижил спрямо година по-рано. Спадът е от 3,9 на сто. 
Най вече европейските страни изнасят кисело мляко. Техният дял е 83,2%, което в парично изражение възлиза на 1,8 
млрд. долара. На второ място са азиатските страни с 9,8%. Северна Америка се нарежда на трето място с дял от 3%. 
Най-малък процент идва от Африка (1.8%), страните от Океания, включително Австралия и Нова Зеландия, (1.3%) и 
Латинска Америка (без Мексико и страните от Карибския регион) (1%). 
 
FrogNews 
 
√ Почти половината учители са пред пенсия 
44.15% от учителите в България са на възраст между 50 и 65 години. Това разкри образователният министър Красимир 
Вълчев. 
От общо 89 399 педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование – едва 5530 са на 
възраст под и на 30 години.  
Министърът на образованието посочва, че към момента няма основание да се говори за “национална криза”, свързана с 
липсата на квалифицирани педагогически специалисти, съобщава БГНЕС.  
39 468 са педагогическите специалисти, които са над 50-годишна възраст, 3327 от тях са на възраст над 61 години. През 
2017 г. 1823 педагогически специалисти навършват пенсионна възраст, но заради разликата в осигурителния стаж, не 
всички от тях ще бъдат пенсионирани. 
 
В. Монитор 
 
√ Жегите вдигнаха потреблението на ток 
Горещото време е повишило потреблението на ток с 6,3 на сто, като в пиковите часове на 31 юли консумацията е била 
над 4500 мегавата. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). В периода януари 
– юли в страната са произведени 26,2 млн. мегаватчаса, което е 3,74 на сто повече спрямо същия период на миналата 
година. Потреблението се увеличава с 6,3% до 23,3 млн. мегаватчаса. 
За износ са отишли 2,88 млн. мегаватчаса тоест намаление от 13,74% на годишна база. Статистиката все пак показва 
забавяне на спада – в първите седем месеца на 2016 година износът намаля с 48 на сто. През 2014 година обаче от 
страната са изнесени 6,5 млн. мегаватчаса електроенергия. 
От данните на ЕСО е видно още, че базовите централи в страната повишават производството си с 8,5% до 22,2 млн. 
мегаватчаса. Ръст отчитат и централите на възобновяеми източници, но производството от водните централи се свива с 
29,4% до 2,18 млн. мегавата. 
Водните централи бяха тези, които успяха да покрият пиковото потребление в най-студените зимни месеци. 
 
Money.bg 
 
√ "Газпром" е увеличил доставките за България с 12% 
Pycĸият eнepгиeн мoнoпoлиcт "Гaзпpoм" e yвeличил eĸcпopтa нa пpиpoдeн гaз зa т.нap. "дaлeчнa чyжбинa" - Eвpoпa, c 
12,6 нa cтo. Зa пepиoдa янyapи - юли 2017 гoдинa в тoвa нaпpaвлeниe ca дocтaвeни 110,8 милиapдa ĸyбични мeтpa, 
cъoбщaвaт oт ĸoмпaниятa. 
Oтбeлязвa ce, чe oт нaчaлoтo нa гoдинaтa тъpceнeтo нa pycĸи пpиpoдeн гaз в Зaпaднa и Цeнтpaлнa Eвpoпa e нapacнaлo 
знaчитeлнo. 
Eĸcпopтът зa Гepмaния зa ceдeмтe мeceцa нa 2017-a ce e yвeличил c 16,4%, зa Aвcтpия - cъc 74,2%, зa Cлoвaĸия - c 27,7%, 
ĸъм Чexия - c 27,1% нa cтo, oтбeлязвaт oт "Гaзпpoм". 
Знaчитeлнo ca нapacнaли дocтaвĸитe нa pycĸи гaз пpeз пepиoдa зa Typция - 23,4% и cтpaнитe oт югoизтoчнa Eвpoпa. 
Изнocът зa Унгapия ce e yвeличил c 25,9%, зa Cъpбия - 45,3%, зa Бългapия - c 12%, зa Гъpция - 12,2%, зa Maĸeдoния pъcтa e 
впeчaтлявaщитe 70,6 пpoцeнтa. 
Πo-paнo шeфът нa "Гaзпpoм", Aлeĸceй Mилep, cъoбщи, чe ĸoмпaниятa e yвeличилa eĸcпopтa cи ĸъм Eвpoпa пpeз пъpвoтo 
пoлyгoдиe c 12,4%, или c - дo 95,2 млpд. ĸyб. мeтpa. 
Πpeз минaлaтa 2016 гoдинa дocтaвĸитe нa pycĸи гaз зa пocoчeнитe пo-гope peгиoни нa Eвpoпa нapacнaxa c 12,5% - дo 179,3 
млpд. ĸyбични мeтpa - иcтopичecĸи мaĸcимyм зa "Гaзпpoм" и pycĸия гaзoв oтpacъл ĸaтo цялo. 
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Econ.bg 
 
√ Цените на петрола тръгнаха надолу 
Октомврийският фючърс за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures спадна с 46 цента – до 51,32 долара 
за барел 
Двата основни сорта петрол започнаха в късния следобед във вторник да се понижават. Стойността на фючърса за 
октомври за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures достигна най-високото си ниво от месеци насам - 52,89 долара за 
барел. Впоследствие търговията завърши при стойности от порядъка на 51,4 долара за барел.   
Цената на договора за септември за петрола сорт WTI на борсата  в Ню Йорк (NYMEX), достигна до 50,39 долара за барел, 
но търговията завърши при нивото от 48,7 долара за барел. 
Тази сутрин цените на петрола продължават да се понижават. 
Октомврийският фючърс за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures спадна с 46 цента – до 51,32 долара за 
барел. 
Котировките на септемврийския договор за лекия петрол сорт  WTI на NYMEX поевтиня с 47 цента – до 48,69 долара за 
барел. 
Силният долар в момента е негативен фактор за суровините, включително и петрола. 
Освен това вече излезе докладът на Американския институт за петрол (API), според който запасите от петрол в САЩ за 
седмицата, завършваща на 28 юли са се повишили с 1,8 млн. барела – до 488,8 млн. барела. 
Сега инвеститорите са в очакване на данните от министерство на енергетиката на САЩ за запасите от горива в страната, 
които трябва да бъдат публикувани днес. В същото време анализаторите очакват стабилизиране на цените. 
 
Publics.bg 
 
√ 30% ръст на пазара на домейни за две години и половина  
Най-много -60.93% са .com домейните 
Пазарът на интернет домейни в основните домейн зони .com, .eu, .net, .info и .org нараства с устойчиви темпове, както и 
този на българските домейни.bg. Това става ясно от данните на най-голямата българска хостинг компания 
СуперХостинг.БГ за регистрациите към юли 2017 година. 
Общият брой на регистрираните в компанията .com, .eu, .net, .info и .org домейни, откакто тя е на пазара (близо 12 
години) вече е 124 578. За сравнение към края на 2014 г., този показател е бил общо 85 954 домейна, което означава ръст 
от над 30% за период от две години и половина. Голяма част от регистрираните домейни се подновяват ежегодно. Най-
много (60.93%) са .com домейните, следвани от .eu (20.64%) и .net (8.06%), домейните в зоната .info са 6.17% от общия 
брой, а тези в зоната .org – 4.20 процента.  
Ръст се отчита и при .bg домейните, като към средата на юли 2017 г. в компанията вече са регистриани малко над 16 600 
активни .bg домейни. За сравнение към ноември 2014 г., техният брой е бил 9 600.  
 Интерес има и към т.нар. нови интернет домейни (new gTLDs) като те са общо 5.7% от всички продадени от компанията 
домейни през 2016 година. Най-голям е интересът към домейн зоните .online, .rocks и .shop. 
 
Profit.bg 
 
√ Спад за SOFIX, оборот от 1.51 млн. лева на БФБ 
Вчера основният индекс на БФБ-София SOFIX записа спад от 0.27% до ниво от 713.30 пункта. 
Това се случи след като вчера, индикаторът постигна близо 9-годишен максимум. 
На червено затвори и BGBX40, който загуби 0.18% до 135.28 пункта. Сесията бе зелена за BGREIT и BGTR30, които 
добавиха 0.10% и 0.06% до съответно 115.12 и 549.05 пункта. 
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 1.511 млн. лева. 
Около 1/3 от него или 560 хил. лева се дължат на 4 сделки за общо 2 076 840 лота от емисията на Соларпро холдинг. 
Акциите на компанията затвориха вчера на цена от 0.261 лева за лот. 
Най-търгуваната позиция днес бе тази на Адванс Терафонд АД СИЦ. Инвеститорите прехвърлиха 30 310 лота при 46 
сделки, реализирайки оборот от 67 хил. лева. Акциите на дружеството поскъпнаха с 0.45% до 2.240 лева за брой. 
Печалбата след облагане с данъци на Адванс Терафонд скача с цели 27% на годишна база до 3.824 млн. лева към края на 
първото полугодие на тази година, сочи индивидуалният отчет на дружеството, публикуван през миналата седмица. 
37 752 лота от емисията на Сирма Груп Холдинг бяха предмет на 39 сделки, оформяйки оборот от 43 хил. лева. Книжата 
на софтуерната компания поскъпнаха с 1.85% до 1.158 лева за брой. Печалбата след облагане с данъци на дружеството 
постига ръст от близо 50% на годишна база до 1.007 млн. лева към края на 6-тия месец на тази година, сочи 
индивидуалният отчет на Сирма Груп Холдинг. 
185 хил. лева оборот бе реализиран в резултат на 5 сделки за 21 976 лота от емисията на М+С хидравлик.  
173 хил. лева оборот пък бе записан след 26 сделки за 30 418 лота от акциите на ТБ Първа Инвестиционна Банка. Книжата 
на банката поскъпнаха с 0.18% до 5.700 лева за брой. Печалбата на Първа Инвестиционна Банка за първите 6 месеца на 
годината достига 40.6 млн. лева, сочи финансовият отчет на институцията. 
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Сред компаниите записали зелена сесия попадат Свилоза (+5.26% до 4.200 лева за лот), Българска фондова борса-София 
(+1.94% до 4.000 лева за брой), Билборд (+1.69% до 0.600 лева за брой), Доверие Обединен Холдинг (+1.35% до 2.250 
лева за брой), Еврохолд България (+1.27% до 1.276 лева за лот) и Юрий Гагарин (+1.26% до 39.500 лева за лот). 
 
√ Скок при азиатските технологични акции след резултатите на Apple 
Акциите на азиатските технологични компании поскъпнаха до 17-годишни върхове днес, след като положителният ефект 
от  изнесените добри резултати на Apple се пренесе и на пазарите на производителите на части в световен мащаб, което 
пък компенсира спада при енергийния сектор. 
Акциите на най-скъпата компания в света поскъпнаха с 6% в следборсовата търговия, до рекордните над 159 долара за 
брой, с което пазарната капитализация на Apple нарасна до над 830 млрд. долара. 
Това би трябвало да помогне на индекса Dow Jones да премине границата от 22 000 пункта, когато търговията бъде 
възобновена днес в Ню Йорк. 
Технологичният гигант обяви по-добри от очакваните продажби на iPhone, приходи и печалба на акция и даде 
индикации, че предстоящото представяне на новия смартфон, отбелязващ 10-ата годишнина от пускането на iPhone 
върви по план. 
Сред доставчиците на Apple акциите на LG Innnotek поскъпнаха с 9%, докато тези на SK Hynix добави близо 3% към цената 
си. Пазарната капитализация на Murata Manufacturing нарасна с 4%, докато акциите на Taiyo Yuden поскъпнаха с 3.8%. 
Азиатско-тихоокеанският индекс MSCI се покачи с 0.8% до нива, недокосвани от 2000 г., с което ръстът на индекса от 
началото на година вече възлиза на 40%. 
Този ръст балансира спада при производителите на суровини и при енергийните компании. Японският Nikkei 225 нарасна 
с 0.4% днес. 
Ниската инфлация, заедно с политическото напрежение във Вашингтон, намалиха риска от ново вдигане на лихвите от 
страна на Федералния резерв на САЩ през тази година, което пък понижи лихвите по облигациите в световен мащаб. 
Подобряването на данните на други големи икономики също така помогна за обезценяването на долара с близо 11% от 
върха от януари, което пък облагодетелства суровините и развиващите се пазари. 
На Уолстрийт вчера Dow Jones затвори с ръст от 0.33%, докато S&P 500 добави 0.24% към стойността си, а Nasdaq нарасна 
с 0.23%. 
На валутните пазари доларът се отдалечи от достигнатите преди това дъна, в резултат основно на позиционирането на 
пазарните играчи – мечките вече са заели толкова къси позиции, че са предпазливи да продават дори още повече от 
щатската валута. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се стабилизира 
на ниво от 93.085 пункта, след като преди това докосна 92.777, най-ниското му ниво от началото на май 2016 г. Еврото се 
търгува на ниво от 1.1812 спрямо долара, недалеч от 2.5-годишния връх от 1.1845 долара, достигнат в понеделник. 
Доларът се търгува без промяна спрямо йената на ниво от 110.60, след като за кратко падна под 110 във вторник за 
първи път от повече от шест седмици насам. 
Цените на петрола бяха поставени под натиск на фона на нарастващите запаси от горива в САЩ. 
Цената на петрола от сорта брент се понижи с 42 цента, до 51.36 долара за барел. Спадът при щатския лек суров петрол 
също бе с 42 цента, до 48.74 долара за барел. 
 


