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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
IBT News 
 
√ България губи милиони от Еврофондовете и във втория програмен период 
България не е успяла да си вземе поука от първия програмен период и в средата на настоящия отново е изправена в риск 
от загуба на стотици милиони левове от европейските фондове. За някои европрограми щетата вече е ясна – само по ОП 
„Наука и образование“ държавата почти е отписала около 70 млн. лева. 
Много по-драматична обаче е ситуацията по друга важна програма – „Околна среда“, където от екоминистерството 
регистрираха сериозно забавяне, което може да струва почти 170 млн.евро. В средата на периода и двете програми 
отчитат реално изплатени средства под 5%, показа справка на в. „Сега“ в информационната система за отчитане на 
европейските средства. 
Проблемите обаче не свършват единствено с „Наука и образование“ и „Околна среда“. Под въпрос са и други плащания 
по европейските фондове, които се бавят почти критично. Те са на опашката по реално изплатени суми, които дори не 
успяват да стигнат 4%. Това са „Добро управление“ (3.84%) и „Морско дело и рибарство“ (0.14%), по която през миналия 
програмен период България на няколко пъти вече губи пари. Около 7 на сто пък са плащанията по други две важни 
програми – „Регионално развитие“ и новия фонд „Убежище, миграция и интеграция“. 
Част от проблемите при еврофондовете се крият в лошото управление и некачествените проекти. Именно липсата на 
достатъчно опит от страна на общини и институции спъва усвояването на парите за екология. Тежките и скъпи 
отчуждителни процедури на терени, върху които ще се правят инвестициите, също бавят процеса. Препъникамък са и 
купищата обжалвания на вече сключени договори, оплакаха се наскоро от министерството на Нено Димов. 
Пред в. „Сега“ от Асоциацията на индустриалния капитал изразиха тревога. „През годините различни хора работят по 
тези програми и те не се учат от грешките и опита на предишните си колеги“, коментира шефът на АИКБ Васил Велев. 
Той определи като лош знак риска от загуба на средства по „Наука и образование“ и подчерта, че фирмите чакат 
реализирането на куп политики, свързани с изграждането на връзката между науката и бизнеса. „Това е още едно 
доказателство, че няма кой да работи. Даден министър и Господ да е, няма как да свърши сам цялата работа“, 
коментира Велев. 
Признание 
Проблемът бе коментиран наскоро и от вицепремиера Томислав Дончев, който също допусна, че е възможно забавяне. 
„Съгласен съм с констатацията, че темпът на използването на европейските пари трябва да бъде бърз, ускорен и 
равномерен и че те са изключително важни за българската икономика, без да са нейният фундамент“, заяви той. 
 
BG Predpriemach 
 
√ Тристранката обсъди проект на механизъм за определяне на МРЗ  
Министър Бисер Петков проведе среща с национално представителните организации на работодателите и синдикатите, 
на която беше обсъден предложеният от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на 
споразумение за процедура за договаряне и определяне на размер на минималната работна заплата в страната. 
Социалните партньори изразиха становищата си по предложените от МТСП три сценария за определяне на размера на 
минималната заплата и изказаха несъгласие с някои от сценариите и/или параметрите и отправиха препоръки за тяхното 
прецизиране и проиграване с реални данни. 
Министър Петков пое ангажимент необходимите изчисления да бъдат подготвени от екипа на министерството на труда, 
въз основа на които преговорите за създаване на механизъм за определяне на размера на минималната заплата да 
продължат. Според ръководителите на двете синдикални конфедерации, по-нататъшните преговори по механизма и 
сценариите за определяне за МРЗ би трябвало да продължат след приключване на процеса по договаряне на 
минималните осигурителни доходи за 2018 година, тъй като бюджетната процедура е в ход и това е приоритетен въпрос 
за момента. 
По време на срещата, министър Петков представи пътна карта за ратификация на Конвенция 131 на Международната 
организация на труда за определяне на МРЗ. 
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Investor.bg 
 
√ Борсовите компании трябва да подадат заявление за LEI код до 30 ноември  
Изискването идва в сила с обнародваните на 1 август промени в ЗППЦК 
Емитентите на ценни книжа са длъжни да разполагат с LEI код, за да бъдат допуснати до търговия на Българска фондова 
борса – София АД, става ясно от последните промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗПЦЦК), 
обнародвани на 1 август 2017 г. 
От БФБ са изпратили писмо до емитентите, с което ги уведомяват, че съгласно парграф 60 от ЗПЦЦК срокът за подаване 
на заявление за издаване на LEI код е 30 ноември 2017 г. 
Според изискването в чл. 79б от ЗППЦК емитентът уведомява заместник-председателя на комисията и регулирания 
пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа, за своя идентификационен код в 7-дневен срок от издаването 
на съответния код. 
Мярката ще засегне около 400-те емитенти на ценни книжа на БФБ-София. 
От Централен депозитар АД уточниха за Investor.bg, че те са подали документи за оторизация да издават LEI кодове. И 
това ще направи Централен депозитар мястото, на което публичните дружества ще могат да получат своя код. Надеждата 
е ЦД да бъде оторизиран преди 30 ноември 2017 г. 
„Повече информация относно LEI кода, както и информация относно издаването на такъв, можете да намерите на 
интернет страницата на ROC – Regulatory Oversight Committee на адрес: https://www.leiroc.org. LEI код се издава от т. нар. 
Местна оперативна единица - "Local Operating Unit" (LOU), която е част от глобалната система на LEI. Издаването на LEI 
код може да бъде извършено от всяка една LOU в границите на ЕС. Централен депозитар АД е в процедура по 
оторизация като LOU на местно ниво, която все още не е приключила.“, информират от БФБ-София. 
Промяната в ЗППЦК е на база еврорегулациите, част от т. нар. МИФИД2, които трябва да влязат в сила от 1 януари 2018 г., 
заявиха източници на Investor.bg. Изискване за LEI код ще има и за инвестиционните посредници и техните брокери. 
Разговорите с клиентите ще трябва да се записват. 
 
√ Приходите от акцизи за полугодието намаляват със 111 млн. лв. спрямо 2016 г. 
Постъпленията в хазната от данък върху лихвите спадат драстично, показват данни на Министерство на 
финансите 
Постъпленията от акцизи в държавния бюджет за първите 6 месеца от годината са в размер на 2,269 млрд. лв., или 45,1% 
от годишния разчет. Това обаче е със 111 млн. лв. по-малко, отколкото година по-рано за същия период. Тогава в хазната 
са постъпили 2,380 млн. лв. или 51% от планираното, показва справка на Investor.bg в информационните масиви на 
Министерство на финансите (МФ). 
Разбивката по групи показва, че държавата е събрала по-малко от акциза върху тютюневите изделия спрямо година по-
рано. От януари до юни 2017 г. в бюджета са постъпили 1,050 млрд. лв., докато за същия период на 2016 г. събраните 
средства са в размер на 1,2 млрд. лв. 
Възможно е намалението да се дължи на факта, че през тази година специфичният акциз на цигарите се увеличи от 70 лв. 
на 101 лв. на 1000 къса. Промени се и съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите, като от 
1 януари 2017 г. пропорционалният акциз е 27% от продажната цена, а от 1 януари 2018 г. трябва да бъде 28% от 
продажната цена. Целта е до 2018 г. да бъдат достигнати минималните нива на облагане за Европейския съюз. 
Промяната доведе до увеличаване на цените на дребно на най-масовите цигари с около 10-15 стотинки и поевтиняване 
на някои от по-скъпите.  
При горивата има леко повишение. За първите 6 месеца на миналата година са събрани 1,026 млрд. лв., докато за същия 
период на тази година в хазната са постъпили 1,057 млрд. лв. 
От акцизи върху алкохола също има повече пари в бюджета през тази година (137 млн. лв.), спрямо шестмесечието на 
миналата (133 млн. лв.)  
Постъпленията от окончателния данък върху приходите от лихви от депозити на физическите лица намаляват с над 30% 
спрямо година по-рано. За първите шест месеца от 2016 г. в държавния бюджет са влезнали 21 млн. лв. от този налог, 
докато за тази година сумата е със 7,7 млн. лв. по-малко, или 13,3 млн. лв. 
Въпросният данък претърпя множество корекции през годините, докато се застопори на 8% през последните 3 години. 
Любопитното е, че откакто бе въведен през 2013 г., приходите от него намаляват драстично. Към края на юни 2013 г. в 
хазната от данъка върху лихвите е имало близо 40 млн. лв., а през 2015 г. сумата е 28 млн. лв. 
 
√ Близо 500 работодатели обявиха 970 работни места за безработни от рискови групи 
Над 60% от заявките са в областта на селското стопанство 
Близо 500 работодатели са заявили работни места по новите мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), 
стимулиращи наемането на безработни от уязвимите групи на пазара на труда. 
Заявките са събрани в периода 13 – 21 юли, информират от Агенцията по заетостта. 
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В рамките на определените 7 работни дни работодателите сао заявили 970 работни места. Ще бъдат наети  хора с 
престой над 6 месеца в бюрото по труда, младежи до 24 години, безработни с основно и по-ниско образование или над 
50-годишна възраст. За период от 3 до 12 месеца 50% от разходите на работодателите за трудови възнаграждения и 
осигуровки на наетите ще се финансират от държавния бюджет. 
Общо 184 фирми и организации са изявили готовност да наемат над 240 безработни с трайни увреждания. Държавата ще 
ги подкрепи, като поеме 75% от разходите им за заплати и осигуровки за период от 3 до 12 месеца. 
Над 60% от заявените работни места и по двете мерки са в областта на селското стопанство. Следват ги работните места в 
търговията, строителството, преработващата промишленост и хотелиерството и ресторантьорството. 
Най-много работни места за безработни от уязвимите групи на пазара на труда са разкрили работодатели в бюрата по 
труда в Попово (53 работни места, от които 15 за лица с увреждания), Ямбол (50, 8 за лица с увреждания), Разлог и Гоце 
Делчев (по 49), Перник, Каолиново, Враца, Омуртаг, Казанлък, Русе (около 30) и др. 
По двете нови насърчителни мерки право да кандидатстват имат работодатели, осъществяващи стопанска дейност и 
разкриващи работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на тези, свързани с износ на стоки, с 
преработка и търговия на селскостопански продукти, със закриване на въглищни мини, както и в дейности, реализирани 
с условие за използване на местни стоки за сметка на вносни. 
Двете нови мерки стартират в активния летен сезон и са подходящи за работодатели, търсещи работна сила за 
производство на селскостопанска продукция, рибарство и аквакултури. До този момент работните места в тези дейности 
не можеха да получат финансиране чрез другите програми и мерки, реализирани от Агенцията по заетостта, поради 
прилагането им под формата на схема за минимална помощ и ограниченията в Регламент 1407 от 2013 г. 
През септември ще се проведе втора процедура за прием на заявки и работодателите отново ще могат да кандидатстват 
за преференции в рамките на свободните средства, с които тогава ще разполага съответното бюро по труда. 
 
√ Български ученици вече притежават сертификати на Blockchain 
Лятно училище в Боженци “Предприемачът като откривател” събра ученици от девет града 
Български ученици станаха едни от първите притежатели в света на сертификати на Blockchain, съобщиха организаторите 
на образователната програма „Предприемачът като откривател“ след приключването на първия национален лагер за 
гимназисти. 
В интензивния образователен курс по предприемаческо и креативно мислене в Боженци от 16 до 24 юли взеха участие 
24 ученици от девет града, като средната възраст на участниците е 16,6 години.  
„Предприемачът като откривател” е интерактивен курс по предприемаческо мислене, базиран на т.нар. „student-
centered” подход, при който учениците участват активно в процеса на получаване на нови знания. Тренинг програмата се 
състои от 50 учебни часа, като основно използваните методи на преподаване са игри, казуси, примери, дискусии и 
работа в екипи. 
Учебният материал е разделен в пет основни модула: Основни икономически „сечива”; Принципи на пазарното 
общество; Бизнесът като откривателско приключение; Фази на създаване на продукт/услуга, техники за креативно 
мислене и Мотивационни срещи с успели предприемачи. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Бум на строителството на жилищни сгради 
Бум в строителството бележи и второто тримесечие на годината. Издадените разрешителни за строеж на жилищни 
сгради се увеличават с 50.7%, сочат данните на НСИ. 
През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1647 жилищни 
сгради с 5815 жилища в тях и 781 456 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 40 административни сгради/офиси със 74 
019 кв. м РЗП и на 1968 други сгради с 948 262 кв. м РЗП, съобщи Националният статистически институт.  
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50.7 на сто, 
жилищата в тях - с 23.9 на сто, а общата им застроена площ - с 31.3 на сто.  
Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са повече с 37.9 на сто, докато тяхната РЗП намалява с 
4.2 на сто.  
При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 72.5 на сто, а при общата им 
застроена площ - със 17.1 на сто. 
В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през второто 
тримесечие на 2017-а се увеличават с 35.4 на сто, жилищата в тях - с 31 на сто, а разгънатата им застроена площ е повече 
с 29.2 на сто. 
Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други видове сгради бележи ръст 
съответно от 8.1 и 71.9 на сто, а нарастването на тяхната РЗП е респективно с 224.7 и 87.8 на сто.  
Пловдив е първенец по разрешителни за жилища 
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 245, София 
(столица) - 207, София - 136, и Бургас - 133.  
Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1869, Пловдив - 1411, Варна - 432, и 
Бургас - 387. 
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През второто тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 1281 жилищни сгради с 3842 жилища в тях и с 526 070 кв. м 
обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси със 7797 кв. м РЗП и на 1277 други сгради със 798 653 кв. м 
РЗП. 
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече със 100.5 на сто, жилищата в тях - с 19.4 на сто, 
а общата им застроена площ - с 29 на сто.  
Броят на започнатите административни и други видове сгради се увеличава съответно с 56.3 и 177.6 на сто. 
Същевременно общата застроена площ на административните сгради намалява с 86.8 на сто, докато РЗП на другите 
сгради нараства със 174.7 на сто.  
В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 53.2 на сто, жилищата в 
тях - с 29.8 на сто, а разгънатата им застроена площ - с 25.6 на сто.  
Броят на започнатите административни сгради нараства с 8.7 на сто, но тяхната РЗП намалява с 89.9 на сто. Започнатите 
други видове сгради бележат ръст от 122.9 на сто, а разгънатата им обща застроена площ е повече със 177.1 на сто.  
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 230 жилищни, 6 административни и 146 
други сгради; Стара Загора - 84 жилищни, 3 административни и 200 други сгради; София - 101 жилищни и 175 други 
сгради; Бургас - 118 жилищни и 111 други сгради. 
 
Капитал 
 
√ Чуждите инвестиции в България са създали 4 хил. работни места през 2016 г. 
Броят на чуждестранните вложения в европейски проекти нараства с 15% спрямо предходната година, достигайки 
5.8 хил. 
Макар преките чуждестранни инвестиции в България сумарно да не са достигнали предкризисните си нива, те все пак 
успяват да стимулират заетостта в страната. Новосъздадените работни места вследствие на постъпилите вложения 
нарастват с 10% през 2016 г. спрямо предходната, като така достигат почти 4 хиляди. Това позиционира страната на 15-о 
място сред европейските икономики, но не се класира сред първите 20 държави с най-висок брой привлечени проекти. 
Това показват проучванията на атрактивността на Европа на консултантската компания Ernst & Young, базирани на реални 
данни и възприятия на интервюираните представители на бизнеса. "Наблюдаваме трайни тенденции на растеж, нови 
инвестиции и създаване на нови работни места в цяла Европа и България", коментира Николай Гърнев, управляващ 
съдружник на EY за България, Македония, Албания и Косово. 
Новосъздадените проекти от преки инвестиции в Европа нарастват с 15% до 5.8 хил. през 2016 г., а откритите работни 
места достигат 259.7 хил. Очаквано Великобритания, Германия и Франция остават трите най-атрактивни дестинации за 
инвеститорите, привличайки малко над половината от чуждите вложения. Най-висок растеж отбелязват Швеция, Италия 
и Чехия, но това е отчасти поради ниската база от 2015 г., а понижение на годишна база е налице в Холандия, Белгия и 
Швейцария. 
Целта на проучванията на атрактивността на Европа е да помагат на компаниите при вземането на инвестиционни 
решения, на правителства при премахването на пречки пред растежа. 
Инвеститорите 
Източникът на малко над една пета от всички вложения в Европа са САЩ, а броят на проектите, които са стартирали 
американските капитали, нараства с 10% до 1.3 хил. през 2016 г. Най-голям обаче е делът на вътрешни европейски 
инвестиции (3.3 хил. проекта), като създадените в резултат работни места са 138.4 хил. Същевременно в сектора на 
услугите се намества нов играч - активността на китайските инвеститори се засилва на годишна база, като интересът им е 
основно насочен към маркетинг и продажби, следвани от производствo и научно-развойния сектор. 
Най-атрактивни за чуждестранните капитали са софтуерните услуги, които привличат общо 780 проекта миналата година. 
На второ място попадат бизнес услугите, а производството поема още 29% от вложенията, като Централна и Източна 
Европа все повече се превръща в "предприятието" на континента. "Нашето проучване показва, че работната сила на 
Европа е ключово предимство за глобалните инвеститори. Навлизането на роботиката и изкуствения интелект също 
допринася за развитието на традиционно силните европейски сектори като производство и бизнес услуги", отбелязва 
Анди Болдуин, управляващ съдружник на EY за Европа, Средния изток, Индия и Африка. 
Предизвикателствата 
Пред добрите тенденции обаче стоят и пречки - макар увереността на анкетираните инвеститори в бъдещето на Европа 
да се засилва, едва 28% планират да разширят дейността си в региона през следващата година. "През 2016 г. основните 
колебания на инвеститори и политици бяха свързани с геополитическата нестабилност по света", коментира Болдуин. 
Малцинство са тези от анкетираните, които обмислят да местят дейността си в резултат на Brexit. Въпреки това 
несигурните бъдещи отношения между ЕС и Великобритания пораждат притеснения, свързани с възможните данъчни, 
административни и регулаторни последствия, посочва докладът. 
 
News.bg 
 
√ БДЖ получава 63 млн. лв., за да плати дълговете си 
63 млн. лв. отпуска правителството за погасяване на дълговете на БДЖ. Това каза след заседание на Министерски съвет 
ресорният министър Ивайло Московски. 
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Той уточни, че това е много важна крачка в посока решаване на проблемите в БДЖ. Московски коментира, че 43 млн. лв. 
постъпват в Министерство на финансите за погасяване на активирана стара държавна гаранция на дружеството към 
Световната банка, а 20 млн. лв. ще са за погасяване на така наречения облигационен заем към пет банки. 
"С тези 20 млн. лв. поемаме ангажимент тези 150 млн. лв. да бъдат разсрочени", коментира Московски остатъка от дълга 
на дружеството 
Московски е категоричен, че предоставяните от държавата средства не са безвъзмезден заем и системата на транспорта 
има ангажимент да възстанови тези средства към бюджета до края на 2018 г. Така няма да бъдат ощетявани българските 
данъкоплатци. 
"Погасявайки дълговете позволяваме на дружеството да си стъпи на краката", коментира Московски. Очаква се през 
есента да се стартира процедура за закупуване на нов подвижен състав на БДЖ. Транспортният министър припомни, че 
дружеството е заварено с 850 млн. лв. необслужвани дългове в първия мандат и е имало опасност да изпадне в 
процедура по несъстоятелност. 
Московски определи заложените в управленската програма на коалиционните партньори политики като изключително 
прагматични. 
По нея се предвижда реализиране на железопътни проекти, метрото, пътните проекти, въвеждане на системи за 
сигурност. Московски изрази увереност, че сектор транспорт успешно ще реализира своята управленска програма. 
Той коментира и отпуснатите средства в размер на 15 млн.лв. за изграждане на третия метродиаметър  до "Овча купел". 
По думите му това е един от проектите, който дава изключително високо добавена стойност. 
 
Economic.bg 
 
√ Кабинетът отпусна 15 млн. лв. за третия лъч на метрото 
Само тази линия на подземната железница ще превозва до 170 хил. души на ден 
Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 15 млн. лв. по бюджета на Столична община за 2017 г. 
Средствата са предназначени за финансиране на разширение на метрото - етапи I и II от трета метролиния в участъка бул. 
„Владимир Вазов“ - ЦГЧ - ж. к. „Овча купел“, с което ще бъде спазен строителният график за тази година. 
Изграждането на основната част от Линия 3 на метрото започна през 2016-2017 г. Същинската работа на третия лъч на 
метрото стартира преди няколко дни. Тя пресича града надлъжно от югозапад на североизток и свързва две ключови 
пътни артерии: Ботевградско шосе с Околовръстен път. 
Само тази линия на единственото метро в страната ще превозва до 170 хил. души на ден, показват изчисленията на 
Европейската комисия, която финансира проекта на 80%. С пускането си в експлоатация през 2019 г., третата линия ще 
добави нови 16 километра към вече съществуващата метромрежа с дължина от 40 километра, за да направи столицата 
по-чиста и по-комуникативна. 
От услугите на метрото ежедневно ще се възползват над половин милион души. Поемайки грижата за транспортните 
нужди на такъв брой хора, то ще олекоти столичния трафик с минимум 45 хиляди автомобила дневно. В резултат на 
което ще бъдат намалени вредните емисии от изгорелите газове с 90 хиляди тона годишно и пътнотранспортните 
инциденти с поне 22%. 
 
Economy News 
 
√ Незаконни такси в 147 общински наредби 
В 147 общински наредби са регламентирани местни такси без законова основа, натоварващи гражданите и 
юридическите лица с допълнителна финансова тежест, както и при неспазване на основните принципи за съразмерност 
на таксите на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Това 
съобщиха от държавното обвинение във връзка с продължаваща проверка на Върховната административна прокуратура. 
Подадени са 25 протестa до административните съдилища против разпоредби от подзаконови актове, действащи на 
територията на общините Добричка, Каварна, Шумен, Смолян, Габрово, Дупница, Кюстендил и др. 
Един от проблемите са такси за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху 
общински имоти, както и заплащане на т. нар. "режийни разноски", чиято величина е фиксирана по идентичен начин. 
Така се създава ситуации, при която по идентични сделки с имоти, но на различна стойност се заплаща диференцирана 
такса. 
В други хипотези, се въвеждат задължения за заплащане на такса, без от общината да се оказва реално насрещна услуга. 
Има и случаи, когато се въвеждат такси за ползване на автогари или за информационно обслужване и т. н., чийто размер 
се разграничава според цени на билети и дължина на маршрути, което е в нарушение на законовото изискване за 
еднаквост на критериите спрямо всички превозвачи. 
 
В. Стандарт 
 
√ Купуваме газа скъп, продаваме го евтин 
„Булгаргаз" приключва първата половина на 2017 г. с 14,503 млн. лв. загуба след облагане с данъци. Това показва 
одитираният отчет на дружеството, изпратен във финансовото министерство. За същия период на 2016 г. компанията е 
отчела печалба от 35,424 млн. лв. 
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Основната причина за значителната загуба от началото на годината е фактът, че „Булгаргаз" закупува природния газ на 
пазарни цени, а го продава на регулирани, пише в одитния доклад на компанията. Поради това „Булгаргаз" като търговец 
на природен газ е поставен в неравностойно положение спрямо останалите търговци на синьо гориво в България, 
посочва в анализа си одитиращата компания. 
През първата половина на 2017 г. е налице отрицателна разлика от 34,34 лв. между средните доставна и продажна цена 
на природния газ, пише в одиторския доклад. "Булгаргаз" е закупувал синьото гориво средно по 326,59 лв. за 1000 куб. м, 
а го е продавал след решение на КЕВР средно за 292,25 лева, което е 10,51% под доставната му цена. За сравнение - през 
първите 6 месеца на 2016 г. дружеството е закупувало газа по 296,31 лв. за 1000 куб. м, а го е продавало по 348,90 лв. - 
т.е. с 52,59 лв. по-скъпо (17,75% положителна разлика). 
За високата загуба през 2017 г. е помогнал и фактът, че през първото полугодие "Булгаргаз" е доставил 1,666 млрд. куб. м 
газ, което е с 12% повече от доставените за същия период на 2016 г. 1,487 млрд. кубика. 
Вземанията на "Булгаргаз" от големи клиенти са на обща стойност 104,756 млн. лв. Най-голям длъжник към 30 юни е 
"Топлофикация София" - 52,118 млн. лв. Следват "Топлофикация Плевен" - 17,43 млн. лв., "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" - 
10,3 мнл. лв., "Неохим" - 7 млн., "Топлофикация Бургас" - 4,584 млн., "Топлофикация Враца" - 3 млн. лв. и др. 
 
√ Търгуваме с книжа на борсата в Баня Лука 
Фондовата борса в Баня Лука от днес е активен член на регионалната иновативна платформа за търговия на ценни книжа 
– SEE Link. В края на миналата година тя изяви намерението да се присъедини към SEE Link и сега вече е оперативно 
свързана с платформата, съобщиха от БФБ-София. Това е шестата борса, която се включва в SEE Link. Тава инвеститори от 
България лесно ще може да купуват и продват акции, търгувани на борсата в Баня Лука, Босна и Херцеговина. 
„Днес отбелязваме поредната успешна стъпка в развитието на платформата SEE Link. Продължаваме активно да работим 
за присъединяването на останалите пазари, заявили включване. Обсъждаме и ефективни решения в областта на пост-
трейдинга, с които да опростим максимално търговията между отделните държави", каза Иван Такев, изпълнителен 
директор на Българска фондова борса-София. 
SEE Link e проект стартиран от борсите в България, Македония и Хърватия с цел да се създаде регионална 
инфраструктура за търговия на ценни книжа листвани на тези пазари. През 2014 г. трите борси регистрираха обща 
компания със седалище в Скопие. 
С присъединяването на борсата в Баня Лука, се планира и преразглеждането на състава на двата индекса на SEE Link - SEE 
LinX and SEE LinX EWI. Предишната им ревизия се проведе в началото на годината след включването на борсите в Белград 
и Любляна. 
SEE Link вече дава достъп до общ пазар с капитализация от над 50 милиарда долара и повече от 959 ценни книжа, които 
отговарят на условията за търговия. Общо 32 инвестиционни дружества (брокерски къщи) са допуснати до търговия на 
регионалната платформа. 
Още два оператора се подготвят в момента за свързване към SEE Link - борсите в Атина и Сараево. 
Какво е SEE Link 
SEE LINK e компания със седалище в Скопие, основана през май 2014 г. от фондовите борси в България, Македония и 
Хърватия с цел да се създаде регионална инфраструктура за търговия на ценни книжа листвани на тези пазари. Проектът 
е подкрепен от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) чрез финансиране от донорите на Банката през 
Специален фонд на акционерите в нея. Системата за поръчки между борсите в България, Македония и Хърватия 
заработи през март 2016 г. 
 
В. Монитор 
 
√ 33,3 хил. дка увредени гори в Старозагорско 
В област Стара Загора до момента са установени 33,3 хил. дка увредени гори. Това е стана известно на съвещание във 
връзка със здравословното състояние на горите на територията на област Стара Загора, проведено днес в сградата на 
Регионална дирекция по горите, съобщиха от пресцентър на ИАГ. 
В него взеха участие специалисти и горски експерти от Дирекцията, Лесозащитна станция – Пловдив, Югоизточно 
държавно предприятие – Сливен и горските стопанства в областта. На събитието се обсъждаха проблемите, свързани със 
съхненето на иглолистните гори, причинено от болести и вредители и набелязаха мерки за решаване на проблемите. 
Мерките включват ускоряване на процеса на санитарни и принудителни сечи, както и привличане на всички 
заинтересовани страни в процеса на борба срещу вредителя, защото заразените от корояди и гъбни вредители горски 
територии бързо се разрастват. Основна причина за увеличаване на нападенията е добрата хранителна среда за развитие 
на короядите. Тя е следствие на голямото количество увредена дървесина. 
„За да се спре ограничението на заболяването предстои отсичане на увредената дървесина и предприемане на спешни 
мерки, за да не се разпространи заразата. Мобилизирани са всички звена и институции в ограничаване на съхненето, 
причинено от корояди и фитопатогенни гъби. В момента се работи активно, но за да бъде овладян проблемът се изискват 
общи усилия на всички заинтересовани страни, както и разбирането на обществеността“, каза инж. Петър Заяков, 
директор на РДГ Стара Загора. 
На съвещанието бе подчертано, че е необходимо е участието и на собствениците на гори, включително и частните в 
разрешаването на проблема. За целта предстои провеждането на срещи с представители на местните власти, които да 
съдействат за идентифицирането на частните собственици и уведомяването им. 
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√ 10% повече ток добит от ВЕИ 
Расте използването на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Това сочат данните на Електроенергийния системен 
оператор (ЕСО) от 1 януари до 31 юли 2017 година. 
За този период, в сравнение със същия на преходната година, се отчита ръст от 9,91 на сто при участието на ВЕИ в 
преносната мрежа на страната. За първите седем месеца на 2017 г. използването на този вид енергия е нараснало от 680 
697 до 748 138 мегаватчаса. 
Най-сериозно е повишението в използването на мощностите от вятър - 6,61 на сто. При фотоволтаиците увеличението е 
от 0,82 на сто. Балансът в използването на биомасата също остава положителен - 66 на сто. 
Ръст от 3,37 на сто се отчита и в участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа. 
Използването на енергията от биомасата бележи ръст от 10,27 на сто, докато тази от вятърните генератори е нараснала с 
8,25 на сто. В същото време с 0,42 на сто е намаляло използването на електроенергия от слънчевите централи. 
За първите седем месеца на 2017 г. се отчита спад от 29,46 на сто при използваната енергия от водноелектрическите 
централи. 
При средна цена 80,89 лева за мегаватчас бе търгуван вчера токът на Българската независима енергийна борса, показват 
данните й. Продадени са общо 10507,00 мегаватчаса ден на доставка 3 август. Най-ниската цена в рамките на днешната 
сесия е 44,08 лева за мегаватчас, постигната за 02:00 часа, а най-високата - 120,50 лева за мегаватчас за 15:00 часа. 
 
√ Предложени са промени в Кодекса на търговското корабоплаване 
Правителството предлага промени в Кодекса на търговското корабоплаване. Основната цел на законопроекта е 
въвеждането в българското законодателство на част от изискванията на Директива на Съвета 2014/112/ЕС. По този начин 
ще бъдат създадени специални правила за продължителността на работното време и на почивките за членовете на 
корабните екипажи и обслужващия персонал на корабите, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища. 
Въвеждат се и законови определения за „обслужващ персонал“ и „сезонна работа“. 
При професионалното образование и обучение, както и при висшето образование по морски и речни специалности се 
въвеждат специфичните изисквания за съдържанието на учебните планове и програми, минималния брой часове по 
различните учебни предмети и модули, материално-техническата база за провеждане на обучението (в т.ч. и на 
практическата подготовка) и преподавателите по специалните дисциплини. 
Облекчава се формата на сделките за прехвърляне правото на собственост върху серийно произведени плавателни 
съдове за спорт, туризъм и развлечения от производителя или негов дистрибутор. Това ще става чрез писмен договор, 
придружен от декларация на прехвърлителя относно обстоятелството, че до момента на сключване на сделката 
конкретният кораб не е бил вписван в корабен регистър. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Теменужка Петкова: Хората не трябва да се притесняват от либерализирания пазар на ток 
Има интерес от други наши партньори, които са заинтересовани от пренос на газ за и през България, информира 
министърът на енергетиката 
В рамките на посещението в Македония бе подписан меморандум за сътрудничество в областта на природния газ. 
За това информира министърът на енергетиката Теменужка Петкова в сутрешния блок на БНТ.  
„Това е сериозна крачка напред в двустранните отнемелия в областта на енергетиката и изграждане на евентуална газова 
връзка между двете страни“, коментира Петква. 
Тя отговори и на въпроси, свързани с изграждането на газовия хъб "Балкан". Петкова посочи, че проектът е разработен в 
сътрудничество с Европейската комисия и тя стои сериозно зад този проект. Подкрепата за проекта е безрезервна, заяви 
тя.  
Министър Петкова допълни, че е получено официално писмо от ресорния комисар Мигел Канете. "Наред с това има 
интерес от други наши партньори, които са заинтересовани от пренос на газ за и през България", добави тя. 
За либерализацията на пазара на ток министърът в третото правителство на ГЕРБ припомни, че процесът бе отлаган с 
години. "Българските граждани не трябва да се притесняват, защото това означава конкуренция и монополът на трите 
дружества ще падне", категорична бе тя. 
 
Finance.bg 
 
√ Българите са песимисти за икономиката и не вярват на институциите 
Българите продължават да оценяват негативно развитието на родната икономика и на личната си финансова ситуация, 
показват последните данни на Евробарометър. 
Мнозинството от българите продължават да нямат доверие в икономиката, правителството и парламента, но оценяват 
положително членството в Европейския съюз (ЕС) и ползите от него, особено свободното движение на хора. 
Само 15% от българите дават положителна оценка на икономическата ситуация в България, докато 80% – отрицателна. 
Делът им почти не отбелязва промени спрямо предишното проучване. 
За сравнение, средно за ЕС 46% от респондентите оценяват положително икономиката на родната си страна, а 51% – 
негативно. Първите се увеличават с 5 процентни пункта, а вторите намаляват с 5 процентни пункта. 
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Общо 42% от българите са с положителна оценка за финансите на домакинството си спрямо 70% средно за ЕС. Влошена е 
оценката на 55% от българите спрямо 27% средно за блока. По-голямата част от българите не очакват промяна в 
цялостната икономика на страната, заетостта и финансовата ситуация на домакинствата в следващите месеци, като делът 
им е относително един и същ в сравнение със средното за ЕС. 
Като най-важни проблеми пред България българите определят нарастващите разходи за живот, икономическата 
ситуация и безработицата, докато в ЕС приоритетите са тероризмът, имиграцията, икономиката, бюджетът и 
безработицата, сочат още данните. 
Българите продължават да изказват и най-голямо недоверие към националното правителство и парламент – съответно 
63% и 73%, в сравнение със средното за ЕС – съответно 57% и пак 57%. 
Същевременно българите вярват повече на европейските институции спрямо средното за ЕС – 54% в сравнение с 42% за 
блока. 
Като цяло обаче доверието в ЕС расте и достига най-високото си равнище от 2010 г. досега, а еврото се ползва с най-
силната подкрепа от 2004 г. насам, констатира Евробарометър. Най-силен ръст на доверието се отчита във Франция – с 15 
пункта, Дания – 11 пункта, и Естония – също 11 пункта. 
Общо 56% от европейците са оптимисти за бъдещето на ЕС, което представлява увеличение с шест процентни пункта в 
сравнение с предишното проучване. Най-значителното увеличение се наблюдава във Франция (55%,+14 пункта от 
миналата есен насам) – вероятно заради избора на проевропейски настроения Еманюел Макрон за президент, Дания 
(70%,+13 пункта) и Португалия (64%,+10 пункта). 
За първи път в рамките на проучване на Евробарометър се оценява и мнението за ЕС в 11 държави извън общността – 
Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Япония, Норвегия, Русия, Швейцария, Турция и САЩ. В тези държави живеят 
49% от световното население и се генерират 61% от световния БВП, информира инвестор.бг. 
В трите държави от тази група с най-многобройно население (Китай, Индия и САЩ) най-малко три четвърти от 
интервюираните имат положително мнение за ЕС. 
Най-висок е делът на хората с положителна оценка за ЕС в Бразилия – 94%, а най-нисък – в Турция (54%). 
Като цяло резултатите показват, че ЕС се възприема по света като „място на стабилност в един тревожен свят“, естествено 
също с големи вариации между страните. В Индия например 82% от анкетираните застъпват това мнение, докато в Русия 
делът им е само 33%. 
 
Profit.bg 
 
√ 13 млн. лева оборот на БФБ 
Вчера единствено основният индекс на БФБ-София затвори на зелено, добавяйки 0.26% до ниво от 715.14 пункта. 
Индикаторите BGBX40 и BGREIT намаляха с 0.03% и 0.79% до съответно 135.24 и 114.21 пункта. BGTR30 загуби 0.14% до 
548.27 пункта. 
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София удари впечатляващите 13.044 млн. лева. Голямата, за стандартите на 
родната борса, сума се дължи на прехвърляния при няколко компании. 
3.068 млн. лева оборот бе постигнат при 1 сделка за 91 587 лота от емисията на Холдинг Варна, като книжата на 
компанията поевтиняха с 2.89% до 33.500 лева за лот. Дружеството отчита печалба от 1.46 млн. лева към края на 
полугодието на тази година, сочи индивидуалният финансов отчет на Холдинг Варна. Резултатът е повече от-добър тъй 
като за същия период на миналата година, компанията записва загуба в размер на 355 хил. лева. 
2.3 млн. лева оборот бе реализиран след 6 сделки за 170 715 лота от емисията на Холдинг Нов Век. Книжата на 
компанията поевтиняха с 3.79% до 13.950 лева за лот.  
2.2 млн. лева оборот бе реализиран в резултат на 2 сделки за общо 56 100 лота от емисията на Химснаб България. 
Акциите на дружеството запазиха цената си до 40.950 лева за лот. 
2.1 млн. лева оборот пък бе записан след 3 сделки за 602 500 лота от емисията на Велграф Асет Мениджмънт. Книжата на 
дружеството също запазиха цената си до 3.600 лева за брой. 
2.085 млн. лева оборот бе оформен след 5 сделки за 155 051 лота от емисията на Болкан енд Сий Пропъртис АД СИЦ. 
Дяловете на дружеството поевтиняха с цели 7.88% до 13.450 лева за брой. 
Най-търгуваната позиция вчера бе тази на Софарма. Инвеститорите изтъргуваха 37 756 лота при 56 сделки, реализирайки 
оборот от 184 хил. лева. Акциите на фармацевтичната компания поевтиняха с 0.08% до 4.887 лева за лот.  
Вчера от дружеството съобщиха, че сливането между Achieve Life Sciences, Inc. и OncoGenex Pharmaceuticals е 
приключило успешно. В резултат на това акционерите на Achieve стават мажоритарни акционери в OncoGenex, а 
OncoGenex се преименува на Achieve Life Sciences, като ще се търгува на NASDAQ с код ACHV.  Родната Софарма има дял 
от около 3.5% в новообразуваната компания, която ще предприеме стъпки към регистрация на българския продукт 
Табекс в САЩ.   
52 сделки имаше вчера и с акции на Адванс Терафонд АД СИЦ. Инвеститорите прехвърлиха общо 35 080 лота, оформяйки 
оборот от 81 хил. лева. Дяловете на дружеството поскъпнаха с 3.71% до 2.323 лева за лот. 
Книжата на Сирма Груп Холдинг бяха предмет на 47 сделки, в рамките на които бяха прехвърлени 47 121 лота, 
записвайки оборот от 54 хил. лева. Акциите на софтуерната компания добавиха 0.17% до 1.160 лева за брой. 
11 сделки бяха реализирани за 181 615 лота от емисията на ТБ Централна кооперативна банка. В резултат на търговията 
бе оформен оборот от 315 хил. лева. Акциите на търговската банка поскъпнаха с 0.29% до 1.735 лева за лот. 
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Сред компаниите записали зелена сесия днес попадат Свилоза (+4.52% до 4.390 лева за лот), Булгартабак-холдинг 
(+3.94% до 39.499 лева за брой), М+С хидравлик (+3.21% до 8.649 лева за брой), Елана Агрокредит (+2.66% до 1.468 лева 
за лот), Доверие Обединен Холдинг (+1.78% до 2.290 лева за брой) и Трейс груп холд (+0.89% до 4.400 лева за лот). 
 
√ Спад при азиатските акции, след като Dow Jones мина 22 000 пункта 
Цените на акциите в Азия се понижиха днес, като спада оглавиха книжата на южнокорейските технологични компании, 
тъй като инвеститорите прибираха печалби, след като щатският индекс Dow Jones проби нивото от 22 000 пункта за първи 
път в своята 121-годишна история. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.9%, докато южнокорейският Kospi върви към понижение от 1.8%, 
което е най-голямото от ноември насам. 
Акциите на Samsung Electronics, които миналия петък записаха най-големия си спад от октомври, поевтиняха с 2.6%, 
изтривайки ръста си за седмицата. Акциите на SK Hynix се обезцениха с 3.1%. 
На останалите пазари загубите бяха по-ограничени, като основните индекси на борсите в Хонконг и Тайван се понижиха с 
0.5-0.6%. Японският Nikkei падна с 0.4%. 
В Ню Йорк индексът Dow Jones Industrial Average премина нивото от 22 000 пункта за първи път на фона на силното 
представяне на акциите на Apple след обявените от компанията резултати. 
S&P 500 нарасна с минималните 0.05% и се движи точно под рекордното си ниво, регистрирано през миналата седмица. 
Изнесените вчера данни на ADP показаха, че частният сектор в САЩ е създал 178 000 нови работни места през юли - 
малко под очакванията на икономистите, въпреки че данните за юни бяха ревизирани нагоре до 191 000, в сравнение с 
първоначално обявените 158 000. 
На валутния пазар доларът губи блясъка си на фона на намаляващите стимули в еврозоната и няколко други държави. 
Европейската централна банка, която изкупува облигации на стойност 60 млрд. евро всеки месец с цел подкрепа на 
икономиките на страните от еврозоната, се очаква в идните месеци да обяви план за ограничаване на размера на 
програмата за изкупуване на активи. 
Еврото се търгуваше на ниво от 1.1837 спрямо долара, след като в сряда поскъпна до 1.19105, което бе най-високото 
ниво от януари 2015 г. 
Еврото поскъпна рязко срещу считания за валута убежище швейцарски фрак, след като добави към стойността си над 4% 
за по-малко от две седмици, до 1.1488 франка за евро. 
Британският паунд се задържа близо до най-високото си ниво от близо 11 месеца спрямо долара, преди очаквания днес 
"Супер четвъртък" за Централната банка на Англия, който може да даде повече яснота за това колко скоро могат да 
бъдат вдигнати лихвите. 
Паундът за последно се търгуваше на ниво от 1.3216 долара - близо до достигнатия вчера 11-месечен връх от 1.3250. 
Йената отстъпи от достигнатото във вторник 1.5-месечно дъно от 109.92 йени за долар и се търгува на ниво от 110.68. 
Цените на петрола записаха понижение, след като импулсът, който оскъпи суровината с близо 10% за седмица, отслабна. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняха с 0.3%, до 52.18 долара за барел, като цената остава недалеч от 
достигнатия вчера 10-седмичен връх от 52.93 долара. 
 
Econ.bg 
 
√ Евробарометър: Близо три четвърти от жителите на еврозоната подкрепят еврото 
Най-високо доверие в еврото има гражданите на Люксембург (85%), следвани от тези на Словения (83%), Ирландия 
(83%), Естония (83%) 
Последно проучване на Европейската комисия, известно като Евробарометър, отчита, че цели 73% от жителите на 
еврозоната подкрепят еврото, като това представлява най-високия процент на подкрепа от 2004-а година насам. 
Рекордното дъно на подкрепа в единната европейска валута беше през есента на 2012-а година (62%), след което тя 
започна да се покачва трайно през следващите години.  
Най-високо доверие в еврото има гражданите на Люксембург (85%), следвани от тези на Словения (83%), Ирландия 
(83%), Естония (83%). Една година след референдума във Великобритания, на който британците гласуваха за напускане 
на ЕС, последното проучване Евробарометър отчита, че 56% от европейците са оптимисти относно бъдещето на съюза, 
като това представлява повишение с 6% спрямо предходното проучване, проведено през есента на 2016-а година.   
Най-високо е доверието в ЕС на гражданите в Ирландия (77%), следвана от Люксембург (73%) и Малта (71%). На другия 
полюс са гражданите на Гърция, като цели 69% от тях са песимисти относно бъдещето на съюза, следвани от тези на 
Кипър (52%), Чешката Република (51%) и Великобритания (49% песимисти спрямо 39% оптимист). 
Според Евробарометър 59% от българите са оптимисти относно бъдещото на ЕС, а 31% са по-скоро песимисти. 
Последното прочуване Евробарометър, което беше проведено между 20-ти и 30-ти май 2017-а година, също така отчита 
за пръв път в историята, че европейците считат тероризма като основен повод за безпокойство и главно 
предизвикателството пред ЕС (44% от европейците или с 12 пункта повишение спрямо предходното проучване през 
есента на 2016-а година).  
Проблемът с имиграцията, който беше водещ повод за безпокойство от пролетта на 2015-а година насам, вече заема 
втора позиция като най-често цитирано предизвикателство пред съюза (за 38% от европейските или със 7 пункта по-
малко от есента на 2016-а).  
Икономическата ситуация пък е повод за опасения за 18% от анкетираните граждани на ЕС - понижение с 2 пункта 
спрямо предходния Евробарометър от есента на миналата година. Подобна е класацията на най-големите 



10 

 

 

предизвикателства пред ЕС и според българите, като 52% от тях поставят на първо място заплахата от тероризъм, 51% от 
тях нареждат на втора място проблема с имиграцията и на трето място с 11% - икономическото положение. Според 
Евробарометър мнението на българите относно състоянието на националната икономика остава силно отрицателно, като 
цели 80% от анкетираните определят като “лоша“ ситуацията на българската икономика.  
В същото време 42% от българските граждани определят като “добра“ финансовата ситуация на техните домакинства 
спрямо 55%, определящи я като по-скоро “лоша“. Има обаче баланс по въпроса за ситуацията с пазара на труда, като 44% 
от българите я определят като “лоша“, но спрямо 43%, определящи я като “добра“.  
Във вътрешен план (в рамките на България), най-голям процент от анкетираните българи считат за основна тема на деня 
нарастването на цените, инфлацията и проблема със стандарта на живот (за 32% от тях), следвана от икономическата 
ситуация (30%), безработицата (27%), социалното и здравно осигуряване (24%) и имиграция (15%). Според 
Евробарометър, доверието на българите в ЕС е цели 54% спрямо 31% недоверие, но в същото време тяхното доверие 
към правителството на национално ниво е 28% при 63% недоверие и доверие от едва 20% към Парламента на България 
спрямо цели 73% недоверие. 
 
Money.bg 
 
√ Bitcoin официално се раздели на две 
Πpивъpжeницитe нa bіtсоіn нe ycпяxa дa взeмaт eдинoдyшнo peшeниe, ĸoeтo дa зaпaзи eдиннa ĸpиптoвaлyтaтa дo 
ĸpaйния cpoĸ, ĸoйтo изтeчe във втopниĸ cyтpинтa. 
Зaтoвa дигитaлнитe пapи oфициaлнo ce paздeлиxa нa двe: bіtсоіn саѕh и bіtсоіn, пишe Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr. 
Oт гoдини мeждy paзpaбoтчицитe нa дигитaлнитe пapи cъщecтвyвaт cпopoвe oтнocнo ĸaпaцитeтa. Cдeлĸитe дoceгa ce 
ocъщecтвявaт чpeз "блoĸoвe", a мaĸcимaлният paзмep, ĸoйтo мoжe дa ce oбpaбoтвa зa eдин блoĸ, e eдин мeгaбaйт. 
Hяĸoи oт paзpaбoтчицитe oбaчe нacтoявaxa yпopитo зa paзшиpявaнeтo нa тoзи paзмep зapaди yвeличaвaщия ce ĸaпaцитeт 
нa мpeжaтa. 
Cлeд ĸaтo нe ce cтигнa дo взaимнo cъглacиe, виpтyaлнaтa вaлyтa вeчe щe cъщecтвyвa в двa вapиaнтa, ĸoитo paбoтят пo 
eдин и cъщ пpинцип. 
Πoдĸpeпящитe нoвocъздaдeнитe пapи cмятaт, чe вaлyтaтa щe "вдъxнe нoв живoт" нa пoчти 10-гoдишния bіtсоіn, ĸaтo ce 
зaeмe c няĸoи oт пpoблeмитe, пpeд ĸoитo ca изпpaвeни виpтyaлнитe пapи - нaпpимep пo-бaвнaтa cĸopocт нa 
тpaнзaĸциитe. 
 


