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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Dnevnik.bg 
 
√ В Казанлък ще бъде открит Технически колеж 
В Казанлък ще бъде открит Технически колеж, който ще е филиал на столичния Технически университет. Това реши на 
днешното си редовно заседание Министерският съвет. Откриването на звеното е по предложение на ръководството на 
висшето училище, което е одобрено от Националната агенция за оценяване и акредитация. 
В колежа ще се обучават студенти по специалности от професионално направление "Машинно инженерство". Те ще могат 
да придобиват висше образование до степен "професионален бакалавър". 
Целта на колежа е да осигурява кадри за нуждите на редица предприятия в Казанлък и региона в областта на 
металообработването, производството на елементи за хидравлични съоръжения, както и за индустрията, свързана с 
военнопромишленото производство. 
Капацитетът на учебното заведение ще е 230 студенти и е съобразен с институционалния капацитет на Техническия 
университет. 
 
√ Новият политически сезон: заявки за борба с корупцията и избор на съдебен съвет  
Приемането на антикорупционен закон и изборът на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) са сред приоритетите в 
работата на Народното събрание през новия политически сезон, който започва на 1 септември. Депутатите ще трябва да 
изберат и управител на Националния осигурителен институт (НОИ), както и да приемат бюджета за 2018 година. Предстои 
и второ четене на "тежки" закони като този за развитието на академичния състав. 
Предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), което започва от 1 януари, също е 
определено като приоритет на парламента от председателя му Димитър Главчев. 
Квалифицирано мнозинство ще избира членове на ВСС 
На 7 септември правната комисия в парламента ще изслуша 18-те кандидати за членове на новия Висш съдебен съвет. 
Депутатите трябва да изберат 11 от тях. За първи път това ще се случи с квалифицирано мнозинство - т.е. повече от 2/3 от 
гласовете. Това означава, че за да бъде избран един кандидат това ще се случи с гласовете на ГЕРБ и БСП или ГЕРБ и ДПС. 
Петгодишният мандат на съдебния съвет изтича на 3 октомври. По закон съставът трябва да бъде попълнен месец преди 
края на мандата, но това досега не се е спазвало. Преди началото на лятната ваканция, председателят на правната комисия 
в парламента Данаил Кирилов предположи, че изборът ще се случи седмица след изслушването в комисия. Останалата 
част от новия състав на съвета - 11-те избрани от магистратите вече са известни. 
Управляващи и опозиция с различни виждания за борба с корупцията 
Тази есен парламентът трябва да започне обсъждането и приемането на антикорупционен закон, с който ще се създаде 
нов орган за борба с корупцията. ГЕРБ и БСП са сходни във вижданията си, че той трябва да има широк набор от средства 
за следене на гражданите. Различията между законопроектите на двете партии са свързани с това кой ще определя 
неговото ръководство и какви функции ще има органът. 
ГЕРБ, чийто законопроект се очаква да бъде приет, предлага в антикорупционна комисия да влизат Комисия за отнемане 
на незаконно придобито имущество, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Центъра за 
превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (БОРКОР), както и 
съответното звено от Сметната палата. Предложението е нейният председател да бъде избиран от парламента. Проектът 
на ГЕРБ ще бъде обсъден публично на 1 септември. 
Алтернативата на БСП е президентът Румен Радев да определя ръководството на агенция "Антикорупция", която да 
представлява отделената от ДАНС ресорна дирекция. Социалистите искат агенцията да има разследващи функции. 
Финал на сагата с нов изтребител 
На 7 септември ще заседава парламентарната временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на 
нов тип боен самолет. Комисията трябва да приключи работата си до края на септември, за да не пречи на процедурата по 
купуване на нов изтребител, "което би било зле за националната сигурност", според председателят и Емил Христов. 
Комисията беше създадена от ГЕРБ за да се види дали при процедурата по избор на "Грипен" за фаворит, която бе 
завършена от служебното правителство е имало нередности. Скритата цел на комисията е да установи дали президентът 
Румен Радев, като бивш шеф на ВВС реално е направил изборът сам. Процедурата за избор на доставчик на нов за армията 
ни изтребител ще премине през промяна на инвестиционния проект от парламента, въпреки, че проектът има 
одобрението на парламента от миналата година. 
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√ ВУЗФ открива учебната година с 6 нови магистърски програми 
Кандидат-студентите могат да подадат документи до 15 октомври 
Нови 6 магистърски програми в областта на иновациите, киберсигурността, лидерското поведение и предприемачеството 
открива Висшето училище по застраховaне и финанси (ВУЗФ) през настоящата учебна година. Студентите могат да 
кандидатстват за специалностите, в които практическото прилагане на знанията е силно застъпено, до 15 октомври. 
Приемът в бакалавърските степени ще продължи до 25 септемви, като тази година университетът откри още две 
специалности за кандидат-студентите - "Бизнес икономика, предприемачество и иновации" и "Бизнес информационни 
системи  и комуникации". 
Новите магистърски програми във ВУЗФ, които са отворени за прием, са: „Бизнес трансформация: киберсигурност и защита 
на лични данни“, “Продажби, бизнес финанси и комуникация“, „Мениджмънт на процеси, проекти и човешки ресурси в 
ИТ индустрията“, „Управление на човешките ресурси и лидерско поведение“, „Мениджмънт на собствен бизнес и лични 
финанси“, „Иновационен диалог - бизнес, публични политики и социални иновации“. 
Повечето от специалностите нямат аналог в академичната сфера у нас. Такава е програмата „Продажби, бизнес финанси и 
комуникация“. Освен отлична теоретична подготовка, студентите ще имат възможност да работят по реални казуси и 
проекти отблизо заедно с преподавателите си и топ мениджъри от различни компании. 
Всички, които имат собствен бизнес, фрийлансърите или тези, които имат предприемаческа идея, вече могат да получат 
конкретни съвети, експертни познания и възможност да разработят идеята си чрез магистърската програма във ВУЗФ „ 
Мениджмънт на собствен бизнес и лични финанси“. В нея са включени редица стратегически и ролеви игри, като важна 
част от обучението са и брейнстормингите, по време на които студентите генерират идеи и решения. 
Магистърската програма по „Управление на човешките ресурси и лидерско поведение“, която ВУЗФ открива, е застъпена 
в академичната практика на редица световни университети. Студентите в нея ще бъдат подготвяни за високи позиции на 
топ мениджъри и съвременни лидери, които да притежават умения за ръководство и управление на държавни и частни 
институции. В нея ще бъде сериозно застъпено изграждането на т.нар. soft skills (“меки умения“), които са водещи при 
провеждането на преговори на високо ниво. 
От тази година ВУЗФ ще обучава студенти и по иновации.  „Иновационен диалог - бизнес, публични политики и социални 
иновации“  е първата магистърска програма в България, в която ще се изучава пълният цикъл на иновационния процес, 
методите, стратегиите и принципите в бизнес организации и неправителствения и публичния сектор. Целта й е да подготви 
специалисти в областта на публично-частните иновационни партньорства и да срещне хора и екипи, които да работят по 
редица проекти за социална промяна. Повече информация за програмите може да откриете на уебсайта на университета. 
ВУЗФ е първото частно висше училище в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта и маркетинга в 
България. То залага на иновативни и практически методи на преподаване, на „учене чрез правене“ и решаване на 
съществуващи социални и бизнес казуси. Преподавателите, с които работят студентите, са специалисти с богат 
професионален опит и постижения в сферите си. По този начин учащите могат да се докоснат и да работят върху реални 
казуси, както и да създадат полезни професионални партньорства още докато са в университета и да започнат работа от 
студентската скамейка. Анкетно проучване показа, че 94% от студентите на ВУЗФ, работят по специалността си, като 30% 
от тях заемат ръководни и мениджърски позиции в големи компании у нас. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Удължават магистралата към Гърция с 12 км за 140 млн. лева 
Прави се първа копка за строителството на магистрала Струма след Благоевград. Аутобанът ще бъде продължен до 
Крупник. 
Дължината на новото трасе ще бъде 12 километра, предава bTV.  
Стойността на договора за строеж е близо 140 милиона лева без ДДС. По-голямата част от сумата са евросредства.  
Това реално е започване на първата част от последната недовършена отсечка преди границата с Гърция и преди 
Кресненското дефиле.  
Общата дължина на магистралата, когато бъде приключена, ще бъде 150 километра. 
 
Investor.bg 
 
√ Обсъждат се нови мерки срещу дефицита на учители 
За да бъдат задържани децата в училище, се предвижда увеличаване на помощите, обвързани с посещението в клас 
Министерството на образованието и науката (МОН) е подготвило стратегия за справяне с проблема с дефицита на 
педагогически кадри, която ще бъде обсъдена на форум през септември. 
Част от мерките бяха анонсирани днес от просветния министър Красимир Вълчев, който участва в национална работна 
среща преди новата учебна година с директорите на регионалните управления по образованието, предава БТА. 
Според министър Вълчев единият вариант е да бъдат привлечени повече млади хора да завършват висше педагогическо 
образование. Разработва се програма, която ще включва мерки за ангажиране на учителите в ранна пенсионна възраст с 
позиции към по-ниско натоварване. Третата алтернатива е хора, с различно образование да придобият педагогическа 
квалификация и да се включат в учебния процес.  
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Той посочи, че през тази година най-дефицитни са учителите по математика, природни науки, информатика и английски 
език. По думите му недостигът е различен за отделните региони. 
Обобщената информация за обявените работни места в бюрата по труда показва търсене на близо 3000 учители, като до 
началото на новата учебна година обявените места ще бъдат заети, увери просветният министър. 
Относно работата на екипите, които трябва да връщат учениците в училищата, министърът посочи, че те започват работа 
от 1 септември, а където е необходимо, работата ще продължи и след 15 септември. 
Предвижда се да бъде увеличен броят на помощите за деца, които да бъдат обвързани с посещението в училище. 
Над 11 хиляди експерти в цялата страна ще работят за връщане на отпадналите ученици в класните стаи, допълва БНР. 
За да бъдат задържани децата в училище, Министерството на образованието и Министерството на труда и социалната 
политика ще внесат предложения за увеличаване на помощите, обвързани с посещението в училище. 
 
√ Фирми още могат да се възползват от държавно финансиране за обучения на безработни 
Субсидират се мерки за придобиване на професионална квалификация и дуално обучение 
Работодателите все още имат възможност да получат финансова подкрепа от държавата, за да си осигурят персонал с 
професионална подготовка, необходима за стопанската дейност на фирмата. В част от бюрата по труда в страната има 
свободни средства за финансиране на обучения на безработни по заявени от работодателите професии, съобщават от 
Агенцията по заетостта. 
В началото на септември бюрата по труда ще приемат заявки от работодатели, кандидатстващи за преференции и 
финансова подкрепа за стимулиране на заетостта, в т.ч. и по мярката за дуално обучение. 
Агенцията по заетостта продължава да осъществява двете мерки за стимулиране на работодателите, които съдействат на 
безработни да придобият професионална квалификация, необходима за работа при тях. 
Едната мярка е по реда на Закона за насърчаване на заетостта и дава възможност работодателите да заявят 
професионалното обучение, което е необходимо да преминат кандидатите за работа, преди да бъдат назначени за поне 
6-месечен период на съответните работни места. Обучението на безработните се финансира изцяло от държавния бюджет, 
като за периода на обучението курсистите ежедневно получават стипендия. Работодателят сам избира обучаваща 
организация, с която съвместно формират учебния график и провеждат подбор на безработните, които да бъдат обучени 
и впоследствие назначени на работа. 
Втората форма за насърчаване квалифицирането на безработни е вече популярното "дуално обучение", която Агенцията 
по заетостта прави от август миналата година. Чрез нея Агенцията по заетостта стимулира работодателите, осигурили 
работно място за обучение чрез работа, като предоставя ежемесечно средства за основно трудово възнаграждение за 
всяко наето безработно лице и неговия наставник. Средствата за работодателите се предоставят за времето на обучението, 
но за не повече от 36 месеца. Освен това за всеки се поемат разходите на обучаващата институция, която прави обучението 
по професията.  
Средствата, които се предоставят по всяка насърчителна мярка или програма на работодателите, обучаващата организация 
и безработен се определят ежегодно в Националния план за действие по заетостта през съответната година.  
Работодателите могат да получат подробна информация от всяко бюро по труда, както и от интернет страницата на 
Агенцията по заетостта. 
 
√ Очаква се добра реколта от слънчоглед и царевица в България 
Фермерите отново ще изнесат значителни количества зърно 
През септември започва прибирането на слънчогледа и царевицата, като се очаква реколтата да бъде добра, съобщава в 
бюлетина си за август Центърът за икономически изследвания в селското стопанство – CAPA. 
Предварителните прогнози на Центъра са за добив от 2,2 т/ха при слънчогледа и 6,5 т/ха при царевицата. 
Производството може да достигне 2,8 млн.т при царевицата (25% ръст в сравнение с 2016 г.) и 1,8 млн. т при слънчогледа, 
без промяна спрямо предходната година. 
В бюлетина се припомня, че по данни на агроминистерството жътвата у нас на пшеница, ечемик и рапица е почти изцяло 
приключила, като се очаква добив от 5,7 млн.т пшеница (САРА – 5,5 млн. т), 620 хил. т. ечемик (САРА – 630 хил. т) и 460 хил. 
т рапица (САРА - 450 хил.т). 
Добрата реколта през тази година ще позволи България да изнесе отново значителни количества зърно, като се очаква 
износът на пшеница да бъде не по-малко от 3,7 млн. т (4,2 млн.т. през 2016 г.), 420 хил. т ечемик (400 хил. т в предходната 
година) и 430 хил. т рапица (500 хил.т през 2016 г.). 
Трудна година се очертава за цената на слънчогледа. През август 2017 г. цените паднаха под 600 лв/т, като за цялата година 
средната цена е около 650 лв/т. САРА очаква средна цена за предстоящата 2017/18 около 630-640 лв/т. 
Икономистите отбелязват, че фючърсните цени на пшеницата продължават да падат. На Чикагската борса котировките за 
септември са за около 150 долара/т, а на стоковата борса в Париж (МАТИФ) – 185 долара/т за хлебна пшеница. 
Имаме четвърта поред година с много добра реколта и високи преходни запаси. 
Последните данни на американското агроминистерство (USDA) са, че около 34% от посевите с пшеница са в отлично 
състояние, а от Русия новините са за реколта над 75 млн. т (предварителните прогнози бяха за под 70 млн.т.). 
Добри са перспективи за цените на рапицата, а междувременно расте и цената на палмовата мазнина, която силно влияе 
върху цената на слънчогледовото олио. 
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Капитал 
 
√ КЕВР ще поиска законови промени за по-голям контрол на пазара на ток 
Налагането на санкции на нарушителите ще е една от мерките 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще предложи законодателни промени, които да й дадат правомощия 
да налага санкции при установяване на нарушения на пазара на електроенергия. Това заяви председателят на комисията 
Иван Иванов пред журналисти в сряда (30 август), цитиран от Publics.bg. Поводът за подобни действия от страна на 
комисията е сделката за покупка на електроенергия за близо 100 млн. лв., която беше сключена на Българската независима 
електроенергийна борса (БНЕБ) по-рано през август, за която "Капитал" съобщи. Предложенията ще бъдат направени в 
рамките на предстоящите изменения на Закона за енергетиката, свързани с пълната либерализация на електроенергийния 
пазар. 
Въпрос на съмнение 
Въпросната сделка породи съмнения в пазарните участници за това, че продавачът АЕЦ "Козлодуй" предварително е 
уведомил определени търговци на електроенергия, че на сегмента Continuos trading ще бъдат пуснати за продажба 180 
мегавата за следващата календарна година. Така те са успели да купят електроенергията, и то на цени под 70 лв. за 
мегаватчас - или с 3-5 лв. под пазарните. Допълнителното подозрение се подхранва и от факта, че този сегмент не изисква 
предварително уведомяване на пазарните играчи и в същото време на него до момента са сключвани минимален брой 
сделки. От друга страна, сегментът изисква значителни обезпечения, което прави нелогично поддържането им, особено 
когато става въпрос за толкова големи количества електроенергия. Според източници на "Капитал" обаче всички големи 
търговци действително са поддържали на сегмента достатъчно големи обезпечения, за да могат да купят въпросните 
количества. 
От своя стана изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев коментира пред "Капитал", че постигнатите цени 
съответстват на пазарните нива на електроенергията на енергийните борси в региона. Той също така допълни, че тепърва 
централата ще продава още количества електроенергия за следващата година, но в момента пазарът се анализира, за да 
може да бъде постигната възможно най-добрата цена. 
Андреев посочи също, че 5-6 фирми са успели да купят електроенергия по време на спорната сделка. Източници на 
"Капитал" пък твърдят, че става въпрос за български и един чужд търговец. 
Проверка в ход 
В тази връзка енергийният регулатор назначи проверка, която да установи дали при сключването на въпросната сделка е 
извършена злоупотреба или не. За целта от КЕВР са изискали допълнителна информация от енергийната борса и в момента 
данните се анализират, посочи Иванов. Той подчерта, че голяма част от тази информация е класифицирана и за това не 
може да коментира нищо повече по този въпрос. По думите му КЕВР ще прецени дали този сегмент трябва да продължи 
да действа по сегашните правила, след като се запознае с анализа на експертите от комисията. "Резултатите от проверката 
ще бъдат оповестени само в частта им, която засяга неконфиденциални данни", посочи още Иванов. 
Останалите сегменти, на които в момента се търгува на енергийната борса, са ден напред и така наречените двустранни 
търгове, при които предстоящата продажба се обявява предварително на всички участници. Предстои да бъде въведен и 
пазар в рамките на деня, който е необходим за пълната либерализация на пазара, при която електроенергията с 
дългосрочни договори и преференциални цени също ще се продава при пазарни условия. 
 
Стандарт 
 
√ Петкова обсъди моделите за новите такси с "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" 
Във връзка с изразени от страна на индустриалните енергийни консуматори опасения относно въвеждането на нови такси 
за пренос на природен газ и за достъп до газопреносната мрежа, енергийният министър Теменужка Петкова проведе 
среща с представители на „Булгаргаз" ЕАД, „Булгартрансгаз" ЕАД и Комисията за енергийно и водно регулиране. Това 
съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. 
Дискутирани са били всички детайли по избора на така наречения "матричен модел" на входно-изходна тарифна система. 
С въвеждането й, страната ни изпълнява изисквания на Европейската комисия, свързани с функционирането на пазара на 
природен газ. През 2012 г. са разработени два модела, като те са преминали две обществени обсъждания в Комисията за 
енергийно и водно регулиране. Моделът е избран от „Булгартрансгаз" при изцяло публични условия. 
Предстои изготвяне на анализ от страна на „Булгаргаз" и „Булгартрансгаз" с изчисления за разликата, до която ще доведе 
въвеждането на новия модел за различните групи енергийни консуматори. След изготвяне на разчетите, те ще бъдат 
представени на всички заинтересовани страни на среща в Министерството на енергетиката на 5 септември, вторник. 
 
News.bg 
 
√ Цените на производителите скачат с 1,3% през юли 
Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3% спрямо предходния месец, сочат данни на 
Националния статистически институт. По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 6.5%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 2.9%, и в преработващата 
промишленост - с 0.2%. 
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По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на химични продукти - 
с 2.4%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.6%, а увеличение е регистрирано при 
производството на тютюневи изделия - с 0.8%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0.7%. 
Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 4.7% в сравнение със същия месец на 2016 година. 
На вътрешния пазар индексът на цените на производител през юли 2017 г. е с 2.4% над равнището от предходния месец. 
Увеличение има при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.9%, докато намаление 
е регистрирано в добивната промишленост - с 0.6%, и в преработващата промишленост - с 0.1%. Намаление на цените 
спрямо предходния месец се наблюдава при производството на химични продукти - с 3.0%, и при производството на 
изделия от каучук и пластмаси - с 0.6%, а увеличение е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 1.5%, и при 
производството на основни метали - с 1.2% 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли 2017 г. нараства с 5.3% в сравнение със юли 2016 г. 
Индексът на цените на производител на международния пазар през юли 2017 г. е с 0.7% под равнището от предходния 
месец. 
В преработващата промишленост е отчетено намаление на цените с 0.3%. По-ниски цени са регистрирани при 
производството на химични продукти - с 2.0%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.9%, а 
увеличение се наблюдава при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.1%, и при производството на дървен 
материал и изделия от него, без мебели - с 1.0%. 
Индексът на цените на производител на международния пазар през юли 2017 г. нараства с 3.5% в сравнение със същия 
месец на 2016 година. 
 
Economic.bg  
 
√ Правителството отпусна още 1 млн. лв. за оградата с Турция 
До момента съоръжението е струвало на бюджета около 200 млн. лв. 
Правителството ще отпусне допълнителни средства за изграждането на оградата по границата ни с Турция. На редовното 
си заседание днес Министерски съвет одобри още 1.224 млн. лв. за продължаване изграждането на временното 
възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница. 
Част от парите ще се използват и за изграждането на прилежащия към оградата път по поречието на река Тунджа на 
територията на област Хасково, съобщават от правителствената пресслужба. 
Средствата за изпълнението на постановлението се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и трансферите по 
Централния бюджет за 2017 г. 
Преди два месеца председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви публично, че оградата по 
границата с Турция вече е готова. По неговите думи за изграждането на съоръжението с дължина 234 км досега са вложени 
200 млн. лв. 
 
В. Монитор 
 
√ Борд ще следи преговорите при БГ председателството 
Плащат 900 000 лв. за комуникационна стратегия 
Специален Координационен борд ще следи как се провеждат преговорите по време на БГ председателството на ЕС. Това 
реши кабинетът по време на вчерашното си заседание. 
Когато се налага, бордът ще дава указания за начина на водене на преговори. Той ще може да предлага на Съвета по 
европейските въпроси промени в позициите при разглеждането на досиета на съответните страни. 
Шеф на борда ще бъде Моника Панайотова, която в момента е зам.-министър на Лиляна Павлова и отговаря за отговарящ 
за връзките с Европейския парламент. 
В него ще влиза началникът на политическия кабинет на премиера Румяна Бъчварова, зам.-министри, висши чиновници, 
постоянният представител на България към ЕС, както и шефовете на две дирекции - “Координация по въпросите на ЕС“ в 
МС и „Политики и институции в ЕС“ в Министерство на външните работи. 
Успоредно с това правителството одобри и работната програма по комуникационната стратегия за БГ председателството. 
Общият бюджет за изпълнението й възлиза на 900 000 лева. 360 000 лева от тях са за националния план и по-специално за 
популяризирането сред гражданите каква е ролята на ЕС и самите приоритети, които сме си заложили по време на 
председателството. 
Другите 540 000 лева са за т.нар. международен план и какви са родните ни цели в дългосрочен план в областта на 
външната политика. Една от тях е именно интеграцията на Западните Балкани. В това число обаче се включва и за 
утвърждаване и подобряване на положителния образ на България като член на ЕС. 
Междувременно самото министерство пусна обществена поръчка за над 450 бона за избор на ПР-агенция, която регулярно 
да пуска информация към медии – печатни и в интернет относно БГ председателството, а паралелно с това да се 
предоставят и конкретни резултати по европейските и национални приоритети. 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 
Банкеръ 
 
√ Готова е концепцията за цифровизация на българската индустрия 
Правителството одобри Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0) като основа за 
разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция. С приемането на Концепцията 
в българската икономика ще се създадат условия за развитие на съвременно индустриално производство чрез интеграция 
на интелигентни производствени системи и процеси. 
Най-важната задача на Концепцията е да създаде рамка, в която ще се съсредоточат усилията за подпомагане на 
българската икономика, за да се адаптира и да приеме активна позиция към новите глобални технологични и социално-
икономически процеси, предизвикани от технологичните нововъведения, обединени от понятието „Индустрия 4.0“. 
Приемането на Концепцията ще позволи да се приемат конкретни политики и мерки за цифровизиране на реалната 
икономика и производствения сектор. Също така ще се създадат условия да се координират политиките, инструментите и 
механизмите в различните ресорни министерства в съответствие и с политиките на Европейския съюз в тази област. 
Цифровата икономика в глобален мащаб се развива динамично и представлява важен двигател на иновациите, 
конкурентоспособността и растежа, с голям потенциал за развитие на предприемачеството и малките и средните 
предприятия. 
Към момента според данни от ЕС само два процента от европейските предприятия се възползват пълноценно от 
възможностите на новите цифрови технологии. Начинът на позициониране на европейските предприятия, както в частност 
и на българските, спрямо внедряването и приемането на цифровите технологии, ще се превърне в ключов фактор за 
тяхното развитие и оцеляване през следващото десетилетие. 
В обхвата на цифровата икономика попадат разнородни дейности, бизнес модели и технологични решения. От една страна 
са развиването на електронния бизнес и електронната търговия, автоматизираното промишлено производство и 
интелигентните производствени предприятия, интелигентните транспортни системи и транспортни средства, 
интелигентните енергийни системи и други. 
Облачните технологии, интернет технологиите, включително интернет на нещата, технологиите за оползотворяване на 
потенциала на големите данни, индустриалната и сервизната роботика, развитието на изкуствения интелект са основните 
технологични предпоставки за развитие на цифровата икономика. Не на последно място, обществени сектори като 
електронното управление, електронното здравеопазване, електронното образование и развитието на интелигентни и 
свързани градове са естествено приложно поле на продуктите и услугите, създавани от цифровата икономика. 
 
В. Земя 
 
√ Скок на такса смет за гражданите предлага ГЕРБ  
Оправдават се, че сега бизнесът поемал основната тежест, което било несправедливо 
Нов начин за определяне на такса “Смет“ за фирмите и гражданите ще обсъди следващата седмица ГЕРБ в рамките на 
Закона за местните данъци и такси, обяви пред БНТ председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Менда 
Стоянова. Основното правило е, че замърсителят трябва да поеме основната тежест. Трябва да се съобразяваме със 
справедливостта — в момента бизнесът поема основната тежест, без да генерира битов отпадък, а от друга страна трябва 
да се търси социална поносимост, за да може обикновеният човек да я плати и да няма срив в приходите на общината, 
обясни Стоянова, цитирана от Клуб Зет. В правителствения проект, одобрен от работодателите и синдикатите, се 
предвижда таксата да се определя според количеството отпадъци. Промените предвиждат тя да се плаща за три услуги — 
събиране и транспортиране на битовите отпадъци, третирането им и поддържане на чистотата на територията за 
обществено ползване в населени места. Новият политически сезон ще започне с усъвършенстване на данъчните закони, 
но без промени на ставките, коментира шефката на парламентарната бюджетна комисия. Към края на юли приходите в 
хазната са повече от заложените с над 6 %. За второто тримесечие ръстът на Брутния вътрешен продукт е 3,6 %. Ръстът през 
второто тримесечие спрямо първото е 0,9 %, като очаквам той да се запази до края на годината, похвали се Стоянова. 
Догодина учителските заплати ще бъдат увеличени с 20–25 %, а за три години те ще бъдат удвоени, обеща още тя. 
 
В. Дума 
 
√ Овощарите очакват с 50% по-ниски добиви 
Очакваните добиви на овощарите у нас ще са наполовина в сравнение с миналата година. Но проблемът не е само при нас, 
той е в цяла Европа - има градини с до 70-80% унищожена продукция, каза овощарят Цветан Цеков, който отглежда 700 
декара биоябълки край ботевградското село Радотина. По думите му негови немски партньори се оплакват, че в Северна 
Германия над 50% от градините са унищожени. 
 "Разходите си остават, даже са по-големи, а пък приходите - наполовина. Очакваме по-високи цени, но това няма да 
компенсира щетите от климатични аномалии", коментира Цеков, цитиран от fermer.bg. Той обясни, че беритбата на по-
ранните сортове вече е започнала, но масовата беритба предстои към края на септември и началото на октомври, в 
зависимост от района. "2017 г. беше свързана с много напрежение, постоянни проблеми с климата. Когато климатичните 
условия са неблагоприятни дори и за един ден, дават отпечатък за целия сезон. Не бих казал, че годината беше добра", 
коментира овощарят. 
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econ.bg 
 
√ Европейските борси се оцветиха в зелено по време на търговията в сряда 
Уталожването на геополитическите страхове допринася за нарастване с 0,58% на общият европейски фондов индекс 
Stoxx Europe 600 
Европейските борси се оцветиха в зелено по време на търговията в сряда, парирайки в известна степен солидния спад ден 
по-рано, който беше предизвикан от ново рязко покачване на геополитическото напрежение след новината, че Северна 
Корея е изстреляла тестова ракета, която е прелетяла над северната част на Япония преди да падне във водите на Тихия 
океан на около 1200 километра източно от остров Хокайдо.  
Тази нова провокация на властите в Пхенян първоначално предизвика сериозно напрежение на глобалните финансови 
пазари, но последвалата относително премерена и балансирана реакция от страна на САЩ доведе до частично 
възстановяване на инвеститорския риск-апетит, което се изрази в позитивен финал на снощната търговия на “Уолстрийт“ 
и повишение на акциите, търгувани по-рано днес на азиатските борси. 
Уталожването на геополитическите страхове допринася за нарастване с 0,58% на общият европейски фондов индекс Stoxx 
Europe 600 по време на търговията в сряда, след като вчера той загуби 1% от стойността си, затваряйки на най-ниско ниво 
от 10-ти февруари насам. Подкрепа за днешното позитивно поведение на европейските борси оказва и стабилизирането 
на щатския долара спрямо еврото и британската лира.  
Банковите акции, които бяха подложени на сериозен натиск от продажби във вторник, са и едни от най-добре 
представящите се по време на днешната търговия на фона на предпазливото възстановяване на инвеститорския риск-
апетит, поскъпвайки с около едно на сто.  
Днешното поредно силно проучване на Европейската комисия за икономическото, бизнес и потребителско доверие през 
август в рамките на еврозоната и на целия ЕС също допринася за позитивното поведение на пазарите на акции на стария 
континент.  
Германският фондов индекс DAX се повишава с 0,48%, а френският CAC40 - с 0,5%, наваксвайки част от вчерашното им 
рязко понижение съответно с 1,5% и с 0,9%.  
Британският фондов индекс FTSE100 също бележи известен отскок с 0,31% от неговото едноседмично дъно, достигнато по 
време на търговията във вторник, когато основният индекс на борсата в Лондон се понижи с 0,9 на сто. 
 
Money.bg 
 
√ Бензинът в САЩ удари 2 долара, петролът остана стабилен 
Цeнитe нa бeнзинa в CAЩ дocтигнaxa 2 дoлapa зa гaлoн (пpиблизитeлнo 3.8 литpa) зa пъpви път oт 2015 гoдинa нacaм, 
пpeдaвa Rеutеrѕ. Haвoднeниятa cлeд тpoпичecĸaтa бypя "Xapви" зaтвopиxa пoчти чeтвъpт oт paфинepиитe в cтpaнaтa. 
Бypятa вилнee в CAЩ oт пeтъĸ, минaвaйĸи пpeз Teĸcac и Лyизиянa в cъpцeтo нa aмepиĸaнcĸaтa пeтpoлнa индycтpия. 
Paфинepии c ĸaпaцитeт пoнe 4.4 милиoнa бapeлa днeвнo cпpяxa paбoтa. 
Зapaди cтpax oт нeдocтиг зa пъpви път oт юли 2015 г. цeнитe нa бeнзинa в CAЩ дocтигнaxa дo 2 дoлapa зa гaлoн. 
Gоldmаn Ѕасhѕ твъpди, чe мoжe дa oтнeмe няĸoлĸo мeceцa пpeди цялoтo пpoизвoдcтвo дa зaпoчнe paбoтa oтнoвo и дa 
дocтигнe cвoитe нopмaлни тeмпoвe. 
B тaзи cитyaция цeнaтa нa пeтpoлa ocтaнa пoчти нeпpoмeнeнa. Бeнчмapĸoвият copт Бpeнт ce тъpгyвaшe тaзи cyтpин зa 50.88 
дoлapa зa бapeл, лeĸo пoнижeниe oт вчepa. Aмepиĸaнcĸият WТІ cъщo ocтaнa нa cтaбилни нивa oт 45.96 дoлapa зa бapeл, 
мaĸap чe пo-paнo бe зaгyбил 0.8%. 
Meждyвpeмeннo ce твъpди, чe "Xapви" мoжe дa ce пpeвъpнe в нaй-лoшaтa бypя в CAЩ oт иĸoнoмичecĸa глeднa тoчĸa, a 
щeтитe и зaгyбитe дa дocтигнaт 160 милиapдa дoлapa. 
Bчepa cтaнa яcнo, чe зaпacитe oт пeтpoл в CAЩ ca нaмaлeли c 5.39 милиoнa бapeлa дo 457.77 милиoнa, 14.5% пo-мaлĸo oт 
peĸopдa пpeз мapт. Дaннитe oбaчe ca oтпpeди "Xapви" дa дocтигнe бpeгa. 
 
 
Profit.bg 
 
√ Доларът и азиатските акции поскъпват след данните за Китай и САЩ 
Инвеститорите възобновиха желанието си да купуват долари, а азиатските акции записват ръст, след като оптимистичните 
икономически данни за Китай и САЩ върнаха апетита към по-рискови активи в световен мащаб, въпреки тлеещото 
напрежение около Северна Корея. 
Цените на петрола бяха подкрепени от затварянето на близо една четвърт от рафинериите в САЩ, вследствие на урагана 
Харви, което ограничи търсенето на суровия петрол. 
Последвалият риск от недостиг на горива оскъпи фючърсите на бензина с 6.4% в азиатската търговия, до най-високите им 
нива от повече от две години. Цените скочиха с над 20% през последната седмица. 
Изнесени днес данни показаха, че ръстът на производствения сектор в Китай неочаквано се ускорява през август, въпреки 
предварителните прогнози за леко забавяне. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.2%, с което бележи ръст от 0.7% за месеца. 
Японският индекс Nikkei се повиши с 0.6%, до най-високото си ниво от две седмици, подпомогнат от поевтиняването на 
йената. Индексът обаче все още губи 1.5% за месеца. 
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Уолстрийт получи импулс в сряда, след като изнесените данни показаха, че щатската икономика е нараснала с 3% на 
годишна основа през второто тримесечие, благодарение на стабилните потребителски разходи и бизнес инвестиции. 
Други данни показаха, че частният сектор в САЩ е създал 237 000 нови работни места през август, което е най-голямото 
месечно увеличение на заетостта от пет месеца насам. 
Dow Jones вчера нарасна с 0.12%, докато S&P 500 се повиши с 0.46%, а Nasdaq затвори с 1.05% нагоре. 
По-добрите икономически новини отвлякоха вниманието на инвеститорите от случващото се на Корейския полустров и 
оскъпиха долара. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бе на ниво от 
92.868 пункта, след като преди това се отдалечи от достигнатото във вторник 2.5-годишно дъно от 91.621 пункта. 
Доларът също поскъпна до 110.40 йени, отдалечавайки се от достигнатото във вторник 4.5-месечно дъно от 108.25. 
Еврото отстъпи до 1.1894 спрямо долара, след като преди това достигна 1.2069 долара, което отчасти се дължи на 
спекулациите, че Европейската централна банка може да започне да се противпоставя на поскъпването на европейската 
валута. 
Ръстът при долара ограничи цената на златото на ниво от 1 307.44 долара за тройунция, малко под достигнатия във вторник 
9.5-месечен връх от 1 325.94 долара. 
Цената на петрола от сорта брент се понижи с 10 цента, до 50.76 долара за барел, докато тази на щатския лек суров петрол 
изгуби 3 цента, до 45.93 долара за барел. 
 


