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√ МФ очаква почти 2,157 млрд. лева бюджетен излишък през август 
Данъчните приходи продължават да изпреварват разчетите, включително и постъпленията от осигуровки, отчита 
ведомството 
Министерството на финансите очаква почти 2,157 млрд. лева бюджетен излишък на касова основа през август, съобщават 
от ведомството. 
В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 
г. основно поради ръста на данъчните (включително осигурителните) приходи, отчита министерството. 
Салдото по сметките за средствата от Европейския съюз (ЕС) обаче се влошава, показват данните на министерството. 
Приходите и помощите по консолидираната фискална програма към август 2017 г. се очаква да достигнат над 23,317 млрд. 
лева или почти 66% от годишния разчет. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 68,1% от 
разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година нарастват с над 1,5 млрд. лева. 
Постъпленията от помощи към края на месец август са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението 
спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 37,4%. 
Разходите, включително вноската на България в бюджета на ЕС, към края на август се очаква да бъдат в размер на почти 
21,156 млрд. лева, което е 57,7% от годишния разчет. . Разходите за същия период на миналата година са в размер на 
малко под 19,7 млрд. лева. 
Нарастването на разходите спрямо края на месец август 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и 
здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г. и юли 2017 г., 
разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните 
вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за служителите в системата на сигурността. 
Към края на август вноската на България в бюджета на ЕС възлиза на 607,4 млн. лева. 
Окончателните данни за изпълнението на консолидираната фискална програма за август ще бъдат представени от 
Министерството на финансите в края на септември. 
Изпълнението на бюджета през юли 
Към края на юли бюджетният излишък, отчетен от финансовото министерство, достига над 1,971 млрд. лева. То се формира 
от излишък в размер на почти 1,9 млрд. лева по националния бюджет и излишък от 78,8 млн. лева по европейските 
средства. 
Постъпилите приходи и помощи към края на юли възлизат на над 20,47 млрд. лева или 57,8% от годишните разчети. В 
сравнение с миналата година данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1,236 млрд. лева, а от помощи намаляват. 
Данъчните постъпления възлизат на малко над 17 млрд. лева, като в тях се включват и приходите от осигуровки. Това е 
малко над 60% от планираното за годината. В сравнение с юли 2016 г. се отчита увеличение в размер на 257,2 млн. лева 
Приходите от преки данъци възлизат на над 3,225 млрд. лева, а от косвени – почти 8,4 млрд. лева. Приходите от ДДС са 
почти 5,5 млрд. лева, от акцизи достигат над 2,7 млрд. лева, а от мита – 108,7 млн. лева. 
Постъпленията от други данъци са в размер на 702,4 млн. лева. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 
в размер на 4,736 млрд. лева, което е почти 60% от разчета за годината. В сравнение със същия период на миналата година 
се отчита ръст от 14,3% или 592,6 млн. лева. 
Неданъчните приходи възлизат на почти 2,6 млрд. лева. 
Разходите до края на юли са в размер на малко над 18,5 млрд. лева. От тях нелихвените са 17,342 млрд. лева, а лихвените 
плащания възлизат на 604 млн. лева. 
Вноската в бюджета на ЕС възлиза на 559,7 млн. лева. 
Фискалният резерв е 11,7 млрд. лева.   
 
√ Безработицата в България продължава стабилно да намалява 
Младежката безработица в страната обаче нараства за четвърти пореден месец 
Безработицата в България продължава да се понижава и през юли на месечна база, достигайки 5,9% от 6,0% през 
предишния месец. Това сочат последните сезонно изгладени данни на Евростат, публикувани днес. 
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Нивото на безработица в страната остава сравнително стабилно през последните четири месеца, като през април то е било 
6,1%, а през май и юни – 6,0%. На годишна база понижението е доста по-силно, като през юли 2016 г. тя е била на равнище 
от 7,6%. Безработните у нас през седмия месец на годината са били общо 194 хил. души. 
Нивото на младежка безработица в страната обаче продължава да се повишава на месечна база и остава високо като цяло. 
През юли тя е достигнала 13,7%, което е с 0,2 процентни пункта повече спрямо предишния месец и с 0,5 процентни пункта 
спрямо април. На годишна база обаче все пак се отчита понижение, като през юли 2016 г. тя е била 17,5%. Общо 20 хил. 
младежи на възраст до 25 години са били без работа през седмия месец на годината. 
Безработицата в Европейския съюз (ЕС) като цяло остава без промяна през юли на месечна база на ниво от 7,7%. Това е 
най-ниското равнище от декември 2008 г. На годишна база обаче се отчита спад от 8,5% през юли 2016 г., или разлика от 
0,8 процентни пункта. Безработните в региона през юли са били 18,916 млн. души. 
 

 
 

Що се отнася до еврозоната, безработицата и там остава остава без промяна през юли спрямо юни, оставайки на ниво от 
9,1% - най-ниското от февруари 2009 г. Тя обаче е с 0,9 процентни пункта по-ниска спрямо седмия месец на годината на 
2016 г. Безработните в региона през юли са били общо 14,86 млн. души. 
Сред страните членки на ЕС най-ниски нива на безработицата през юли 2017 г. са били отчетени в Чехия (2,9%), Германия 
(3,7%) и Малта (4,1%). Най-високи равнища на безработица пък се наблюдават в Гърция (21,7% за май 2017 г.) и Испания 
(17,1%). 
На годишна база нивото на безработицата през юли 2017 г. е спаднало в почти всички страни членки с изключение на 
Финландия, където е останало без промяна. Най-големите понижения се отчитат в Хърватска (от 13,2% до 10,6%), Испания 
(от 19,6% до 17,1%), Словакия (от 9,7% до 7,3%) и Кипър (от 13,0% до 10,8%). 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Партиите откриха новия политически сезон със заявки за борба с корупцията и бедността 
Борба с корупцията и бедността се очертаха като политически приоритети на управляващи и опозиция в началото на новия 
парламентарен сезон днес. ГЕРБ поиска опозицията да не разпространява фалшиви новини в опит да печели симпатии, а 
от БСП направиха заявки за алтернативни законодателни инициативи. ДПС се обяви за евроатлантическа ориентация на 
страната. 
ГЕРБ ще приеме антикорупционния закон до януари 
ГЕРБ определи като приоритети в новия политически сезон приемането на антикорупционния закон, осигуряване на 
сигурността на хората по места чрез изграждане на полицейски офиси, ликвидиране на неграмотността и провеждане на 
успешно българско председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС). 
"Най-масови са обществените очаквания за добро антикорупционно законодателство и за работещ антикорупционен 
регламент. Ето защо сме длъжни до края на годината да приемем новия антикорупционен закон. Това ще бъде много 
важен знак към обществото. Отсега сме наясно, обаче, че контролът по изпълнението му става все по-голямо 
предизвикателство пред законодателя", заяви в декларация зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. 
Според него избирателите нямало да простят пропиляването на шанса да се подобри имиджа на България пред Европа по 
време на европредседателството. 
"Опозицията ни трябва да проумее, че печеленето на симпатии не минава през фалшивите новини за политическия 
опонент, а през способността да бъдат оценявани добрите политически идеи, както и да бъдат предлагани работещи 
алтернативи. Риториката на омразата не ражда политическо доверие", каза още Цветанов. 
БСП поиска да няма "работещи бедни" 
Опозицията от "БСП за България" определи като своя стратегическа цел намаляването на бедността и увеличаването на 
доходите, тъй като въпреки заявките за реформи у нас вече имало "работещи бедни". Според лидера на социалистите 
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Корнелия Нинова тези проблеми можело да се решат с образование и наука, икономика и производство, както и борба с 
паралелната държава. 
"Няма нищо да постигнем, ако не спрем истински корупцията", заяви още Нинова. Тя заяви още, че социалистите ще 
предложат алтернативен бюджет за 2018 г., който ще гледа на неграмотността, бедността и влошения здравен статус като 
на елементи от националната сигурност. 
Лидерът на БСП обяви, че ще подкрепя правителството в административната реформа, както и за европредседателството. 
"Патриотите" се обявиха за действия, ДПС - за спиране на театрото 
Председателят на парламентарната група на "Обединените патриоти" Волен Сидеров благодари на коалиционния 
партньор ГЕРБ за коректността, а на опозицията - за работата. Той отчете, че политическата класа е помъдряла, тъй като "в 
началото на прехода бе словото, а сега е дошло времето на градивното и действеното". 
"Ще се застъпвам Банката на развитие да работи за българския бизнес", обяви лидерът на "Атака" и допълни: "Пожелавам 
ви здраве и спасение. Бог да пази България". 
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ критикува управлението и обяви, че вместо на работа сме свидетели на "клуб за 
самодейност". "Оставете театрото на театрите", призова той 
ДПС призова още България да не се отдалечава от европейските модели и ценности. "Ние трябва да издигнем 
нормалността в парадигма на държавност - да се гарантира образование, справедливост, стабилност и сигурност на 
гражданите", каза още Карадайъ. 
От "Воля" поискаха управляващи и опозиция да се вслушват повече в тях и се обявиха за повишаване на стандарта на живот 
на хората и борба с корупцията. 
 
√ Чуждите инвестиции в строителството се сриват с близо 20% 
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към края на 2016 г. възлизат на 23.491 млрд. евро, което 
е с 1.4% повече от 2015 г. Това съобщи на пресконференция директорът на "Бизнес статистика" в Националния 
статистически институт, цитиран от БТА. Данните са предварителни. 
Най-големите по размер вложения са в промишлеността - 10.139 млрд. евро и в услугите - 5.887 млрд евро. 
Чуждестранните инвестиции в строителството намаляват за година с 19.4% до 608 млн. евро. 
Общо 335.8 хил. нефинансови предприятия са подали в НСИ годишни отчети за дейността си през 2016 г. Те отчитат 
произведена продукция за 48.6 млрд. лв. и 1.967 млн. служители. Най-голям дял от общата добавена стойност на 
нефинансовите предприятия се пада на промишлеността - 39.7%. Услугите пък осигуряват най-много работни места - 34.2 
на сто. 
Строителството все още не може да достигне нивото отпреди кризата. Статистическите данни сочат, че най-голямо е 
намалението в инфраструктурното строителство, а едно от обясненията е системното обжалване на обществените 
поръчки. 
За 2016 г. близо 200 000 дружества са декларирали, че не са имали стопанска дейност, като спрямо 2015 г. това е с близо 
40 000 повече. 
 
В. Сега 
 
√ Нов ремонт затапва "Хемус" до 30 септември 
Пътната агенция ще отпусне 1 милион лева за залесяване в Кресненското дефиле 
Нов ремонт ще затапи магистрала "Хемус" от днес до 30 септември. Този път ще бъде ремонтиран виадукта при с. Разлив, 
малко преди разклона за Правец, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Движението ще е двупосочно в 
платното за Варна. 
Едновременно с това продължават ремонтите в района на тунел "Витиня", които трябваше по план да приключат преди 
месеци. Така реално магистралата, която свързва Северна и Южна България, е "стеснена" от повече от година. 
На този фон вчера министърът на регионалното развитие Николай Нанков заедно с транспортния си колега Ивайло 
Московски и шефа на АПИ Дончо Атанасов направиха, след водосвет, тържествена първа копка на строителството на малко 
над 12 километра от магистрала "Струма" от Благоевград към Крупник. Днес предстои да бъде подновена и скандално 
прекратената поръчка за строителството на тунел "Железница", част от този участък, каза министър Нанков. Процедурата 
бе спряна, след като от строго охраняваната зала на АПИ изчезна част от документацията на един от кандидатите за строеж 
на тунела. 
Регионалният министър съобщи още, че АПИ ще отпусне 1 милион лева за "компенсаторно" залесяване над Кресненското 
дефиле. Според Дончо Атанасов порите ще бъдат отпуснати на Министерството на земеделието и с настояване средствата 
да се насочат приоритетно за залесяване на засегнатите от пожара площи. 
Почетният председател на Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов пък обяви по време на нарочен форум 
в Благоевград създаването на инициативен комитет за обществено сдружение "Да спасим екологията на Кресненското 
дефиле". В него ще участват представители на камарата, експерти от Лесотехническия университет и др. Симеон Пешов е 
собственик на ГБС, една от компаниите, които по традиция печелят сериозни поръчки в пътното строителство. 
На 11 септември предстои обществено обсъждане на петте варианта за преминаването на магистрала "Струма" през 
Кресненското дефиле. Две от предпочитаните от АПИ трасета минават именно през зоната на огромния пожар, който 
изпепели над 16 000 декара над Кресна. 
Николай Нанков опита да успокои хората от региона, които се опасяват за поминъка си след построяването на 
магистралата. Според него се предвижда да се създадат три зони за отдих и търговия, където хората ще могат да предлагат 
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произведени от тях мед, плодове, зеленчуци. Те щели да имат електричество, водопроводна и канализационна мрежа, 
пречиствателни станции за отпадни води. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ 25 вида опасни стоки не са допуснати до пазара 
25 вида опасни стоки не са допуснати до пазара.Около 800 акта е съставила Комисията за защита на потребителите /КЗП/ 
това лято. 
Това обяви председателят на КЗП Димитър Маргаритов.  
В периода май-юни 2017 г. Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 10 889 инспекции на територията на 
страната в туристически обекти, магазинната мрежа и онлайн пространството. 
За установените нарушения са съставени 782 акта. Тези данни оповести на пресконференция председателят на комисията 
Димитър Маргаритов.  
По думите му са забранени 54 нелоялни практики при продажбата на стоки или предлагането на туристически услуги.  
25 вида опасни стоки не са допуснати до пазара или са изтеглени от търговската мрежа.  
През този период в КЗП са постъпили над 6 000 жалби и сигнали на граждани, от които над 120 чрез разкритите за летния 
сезон виртуални приемни по Черноморието.  
Маргаритов уточни, че това лято са извършени 3 961 инспекции в туристически и търговски обекти по Черноморието и са 
съставени 379 акта за различни нарушения.  
Констатирано е, че в повечето от случаите туристическите услуги не отговарят на степента на категоризация на обекта.  
Членът на КЗП Константин Райков допълни, че голяма част от забранените 54 нелоялни практики са свързани най-вече със 
заблуждаваща информация за цената на продукти (намаления, промоции), както и заблуди при предлагането и 
предоставянето на телекомуникационни услуги.  
Константин Арабаджиев от комисията  съобщи, цитиран от БТА, че в периода май-август тази година в КЗП са постъпили 
над 6 000 писмени жалби и сигнали на потребители, свързани с качеството на стоките и с условията на предоставяне на 
услуги. Във връзка с тях са извършени 2 500 инспекции, при които са съставени 280 акта.  
Директорът на Европейския потребителски център - България Игнат Арсенов обяви, че жалбите и запитванията, получени 
в центъра през летния период (май-август) са се увеличили с 42 на сто спрямо същия период за 2016 г.  
От тях най-много са за проблеми, свързани с транспорта (основно закъснели или отложени полети, загубен или забавен 
багаж), като тук повишението е с 29 на сто спрямо същия период на миналата година. 
 
Капитал 
 
√ България ще настоява за запазване на финансирането в новата селскостопанска политика на ЕС 
За 100 дни са изплатени общо близо 249 млн. лв. по програмата за селските райони 
Запазване нивото на финансиране и на инвестиционните мерки, които да развиват и насърчават българското 
производство, са нашите акценти в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), която все още е в процес на дебат. 
Това заяви земеделският министър Румен Порожанов на специална пресконференция, на която отчете свършеното от 
министерството за първите 100 дни. 
България и ОСП 
Всички страни членки, включително и България, са за запазване както на директните плащания по линия на ОСП, така и на 
съпътстващите механизми като преразпределително плащане и обвързано производство, обяви още министърът. Той 
посочи, че рамката на бюджета на Общата селскостопанска политика няма да се обсъжда по време на българското 
европредседателство и че то за съжаление не ни дава предимство за прокарване на конкретни идеи по тази тема. "Когато 
обаче има различни позиции на отделните страни, като тази за обвързаното производство например, свързано с 
поощряване на зеленчукопроизводството и овощарството, ние ще отстояваме своята позиция за запазването му", заяви 
министър Порожанов. 
Вече са готови пет наредби за прием по мерки от Програмата за развитие на селските райони, които предстои да стартират 
за първи път. Най-близкият прием, който се очаква, е по мярка 14 "Хуманно отношение към животните". Тя е с бюджет от 
левовата равностойност на 56.858 млн. евро. Целта й е да осигури условия за отглеждане на животните, водещи до 
повишаване на хигиената и безопасността на труда, подобряване на здравето, осигуряване на качествени и безопасни 
храни, опазване на околната среда. 
Заради смяната на няколко правителства обаче приемът на проекти спря в края на миналата година, което е на път да 
изправи България пред риск от загуба на средства. В края на 2018 г. предстои първата междинна оценка за изпълнението 
на целите и усвояването по програмата, а темпът на приемане, одобрение и плащане на проекти не сочи, че те ще бъдат 
покрити. 
Разплатените средства 
За 100-те дни управление на сегашния екип на министерството са изплатени общо близо 249 млн. лв. по Програмата за 
развитие на селските райони, съобщи министърът. За този период са сключени общо 710 договора, като одобрените по 
тях разходи надхвърлят 160.169 млн. лв. Най-много са подписаните договори – 589 - по подмярка 6.3 "Стартова помощ за 
развитието на малки стопанства" (виж карето). 
По линия на директните плащания са изплатени над 640 млн. лв. за тези 100 дни, посочи още министърът. Най-значима е 
изплатената сума по схемата за зелени директни плащания - 454.6 млн. лв. (виж карето). 
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През този период са одобрени и няколко държавни помощи, които помагат на земеделските стопани да компенсират 
материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери или да ги компенсират напълно за 
пропаднали площи в резултат на природни бедствия, както и за финансиране на застрахователни премии. 
По програмата за морско дело и рибарство са сключени 40 договора на обща стойност 11.5 млн. лв. 
 
Novini.bg 
 
√ Министър Ангелкова и посланик Хайджоу обсъдиха възможности за рекламирането на България в Китай  
Работим активно за рекламата на България на китайския туристически пазар с цел популяризиране на България като 
целогодишна туристическа дестинация. Това е завила министърът на туризма Николина Ангелкова на работната среща с 
Джан Хайджоу, посланик на Китай, съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма. Свидетелство за това е броят 
на чуждестранните туристи от Китай у нас, които за периода януари-юли са били почти 17 хил., като се отчита 53 на сто ръст 
спрямо същия период за 2016 г., е посочила министър Ангелкова.  
За сравнение за цялата минала година те са били над 18 500 хил. За нас е важно да продължим да си сътрудничим и в 
рамките на многостранни международни форуми, като Световната организация по туризъм (СОТ) и Програмата на СОТ "По 
пътя на коприната", е допълнила още министърът. Министерството на туризма ще се включи активно и в предстоящата 
инициатива "2018 EU-China Tourism Year".  
Целта на събитието е популяризирането на европейски туристически забележителности чрез осветяването им в червено 
със златни звезди във връзка с Фестивала на фенерите в КНР на 2 март 2018 г. Двамата са обсъдили възможностите за общи 
инициативи в областта на туризма, които да увеличат туристопотока от Китай в страната ни, залегнали в Годишната 
програма за национален туристически маркетинг и реклама за 2018 г. на България. 
 
В. Земя 
 
√ Хамбарите рекордно пълни с жито, но не можем да го преработваме 
Малко по-малко от 6 млн. тона е реколтата от пшеница тази година. Около 1 млн. тона отиват за изхранване на 
населението, 250 хил. тона са за семена, 550 хил. тона – за фураж, 250 хил. тона са преходните остатъци. И тази година ще 
има големи възможности за износ – близо 4 млн. тона, което е огромно количество за малка страна като нашата. 
Проблемът е, че изнасяме първична продукция, при това субсидирана от европейския данъкоплатец. Съвсем друго ще е, 
ако я преработим и й добавим стойност,се казва в коментар на сайта «Стопанин». 
„Нямаме опция за преработена продукция”, призна земеделският министър Румен Порожанов, който се отчете за първите 
100 дни управление и представи приоритетите си до 2021 години. Сред тях обаче няма нищо по въпроса какво да се 
направи, че България да изнася преработени храни, а не просто суровини. И защо толкова пари се изляха по какви ли не 
проекти от селската програма, а всъщност нямаме преработвателни предприятия. 
През последната седмица през Пристанище Варна са изнесени 123,7 хил. тона пшеница и 48 хил. тона рапица, сочат 
последните данни на земеделското министерство. 
Общо от началото на новата 2017/2018 пазарна година до момента през порта са изнесени 705 хил. тона хлебно зърно и 
77,9 хил. тона ечемик, съответно с 23,6% и над тринадесет пъти повече на годишна база. 
 
В. Монитор 
 
√ Фирмите у нас с по 6 работници средно 
100% от финансовите сдружения са се отчели онлайн 
335 802 предприятия са представили отчети за дейността си през 2016 г, огласиха от Националния статистически институт 
вчера. В тях е произведена продукция в размер на 137 139 млрд. лв., добавената стойност по факторни разходи възлиза 
на 48 556 млрд. и заетите лица са 1 966 554. Така по груби изчисления излиза, че във фирмите у нас работят средно по 6 
души. Това съобщиха от института на ежегодната си конференция за състоянието на икономиката на България. 
Ръстът между 2014 и 2015 година е почти 11 милиарда, но произведената продукция за 2016 т. спрямо 2015-та е намаляла 
с 3 млрд. лв., съобщиха на пресконференцията. Това се случва за първи път от 2012 година. Експертите коментираха, че 
главният виновник за това са провалени сериозни държавни инвестиционни проекти, които са рефлектирали върху 
икономиката на страната. 
Една от гордостите на Националния статистически институт е възможността бизнесите да се отчитат онлайн в удобно за тях 
време. Това е оценено най-много от финансовите предприятия, тъй като 100% от тях са се отчели онлайн. 96,4% от малките 
и средни бизнеси са използвали Интернет, за да спестят време. За сметка на това традиционно консервативните 
институции като банки и бюджетни предприятия предпочитат да подават отчетите си на хартия. Специалисти предполагат, 
че те все още нямат необходимата нагласа, но с времето и това ще дойде. За 2016 година 88.5 от всички отчитания са 
направени в мрежата, без излишно висене по опашки, съобщават от НСИ. 
Най-голям спад се забелязва в строителството и по-конкретно строителството на съоръжения, което е отчело спад с около 
40% спрямо 2015 г., съобщи Анастас Троянски от дирекция „Бизнес статистика“ към НСИ. „Това може би има връзка със 
закона за обществените поръчки. Много малко проекти успяват да стигнат до успешен край“, предположи той. 
„Строителството е зле в последните години. То беше принудено буквално да оцелява по време на кризата – повечето малки 
предприятия фалираха, а големите свиха дейността си, но оцеляха. До момента все още не могат да възстановят дейността 
си“, обясни проблема зам.-председателят на НСИ Диана Янчева. 
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По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31 декември 2016 г. възлизат на 
23 491 млрд. евро, което е с 1.4% повече сравнение с 2015-та. Най-голяма е стойността на направените инвестиции в 
промишлеността – 10 139 млрд. евро, и в сектора на услугите, където са налети близо 6 млрд. евро. Тези две дейности 
заедно формират 68.2% от общия обем на чуждестранните инвестиции, а дялът им расте с 1.3 пункта спрямо предходната 
година. Лошите новини за сектор „Строителство“ не свършват. Там преките чуждестранни инвестиции са 608 млрд. евро, 
което е с почти 20% по-малко спрямо 2015 г. 
По предварителните данни през 2016 г. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори 
на икономиката са 17.6 млрд. лв и в сравнение с предходната година намаляват с почти 17%. Най-голям обем инвестиции 
в ДМА са вложени в промишления сектор и в сектора на услугите, но в сектор „Строителство“ инвестициите са с близо 30% 
по-малко в сравнение с 2015 година. 
 
Банкеръ 
 
√ Югозападна България се нуждае от индустриална зона 
Югозападна България трябва да има индустриална зона. В момента подобни локации има във всяка част на страната и този 
регион остава като едно бяло петно на икономическата карта. Това каза заместник-министърът на икономиката 
Александър Манолев на дискусията „ДА! На българската икономика“. В нея участие взеха и министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков, кметът на Благоевград Атанас Камбитов, областният управител Бисер Михайлов, 
народни представители и др. 
„Произведеният Брутен вътрешен продукт за област Благоевград е близо 2,5 млрд. лв., което я нарежда на 7-мо място в 
страната“, съобщи Александър Манолев. Той акцентира на важността на АМ „Струма“ за насърчаване на инвестициите и 
подобряване на конкурентоспособността на региона. През първото тримесечие на 2017 г. стокообменът между България 
и Гърция се увеличава с близо 12% и е в размер на 685 млн. евро. Сериозни са обемите и с Македония - износът ни за 2016 
г. възлиза на около 390 млн. евро, а вносът – 245 млн. евро, стана ясно от неговото изказване. 
„С други думи – увеличават се товарите по направлението и бизнесът има нужда от адекватна довеждаща 
инфраструктура“, акцентира зам.-министър Манолев. Той съобщи още, че за последните 10 години Гърция е в топ 3 по 
обем на преките чуждестранни инвестиции в България с общ размер от 3.7 млрд. евро. „Значителна част от тези 
инвестиции се реализират в този регион и е много важно да създадем механизъм тези компании да останат тук и да 
доведат и други след себе си“, допълни Александър Манолев. 
Той подчерта, че сериозни възможности за насърчаване на бизнеса има и по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ като акцентира, че до края на годината предстоят две нови процедури – за „Насърчаване на 
предприемачеството в секторите на НСНМСП и области, свързани с европейски и регионални предизвикателства“ и 
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на обща стойност за над 
100 млн. лв. 
„Вече се изготвя график и ще има информационни събития в населените места в област Благоевград, за да се разяснява 
как да се кандидатства и на какви условия трябва да отговарят бенефициентите като се надяваме и повече местни 
компании да кандидатстват“, каза още заместник-министърът. 
 
econ.bg 
 
√ Пeтpoлът пoeвтинявa в края на работната седмица 
B cъщoтo вpeмe oбaчe бeнзинът пoĸaчи цeнaтa cи c нaд 28% дo двeгoдишeн вpъx нaд 2 дoлapa зa гaлoн 
Фючъpcитe нa пeтpoлa пoeвтиняxa лeĸo в ĸpaя нa ceдмицaтa. Дocтaвĸитe нa бeнчмapĸoвия copт Бpeнт зa нoeмвpи 
дocтигнaxa 52.72 дoлapa зa бapeл, пoнижeниe c 0.6% oт вчepa. Aмepиĸaнcĸият eĸвивaлeнт Wеѕt Техаѕ Іntеrmеdіаtе ce 
тъpгyвa ca 46.96 дoлapa зa бapeл - cъщo c 0.6% пo-мaлĸo. 
B cъщoтo вpeмe oбaчe бeнзинът пoĸaчи цeнaтa cи c нaд 28% дo двeгoдишeн вpъx нaд 2 дoлapa зa гaлoн зapaди cтpaxoвe, 
чe пpeдcтoят дни нa липca нa гopивo в CAЩ зapaди ypaгaнa "Xapви" и пoвишeнoтo тъpceнe oĸoлo Дeня нa тpyдa. Taĸa 
дocтaвĸитe зa ceптeмвpи вчepa дocтигнaxa нивo oт 2.1399 дoлapa, a тeзи зa oĸтoмвpи ce тъpгyвaт зa 1.7724 дoлapa зa гaлoн. 
"Изглeждa, чe вcичĸи cмятaт, чe ypaгaнът щe нaвpeди пoвeчe нa paфинepиитe, oтĸoлĸoтo нa дoбивa", пocoчи пpeд Rеutеrѕ 
Toни Hюнaн, пeтpoлeн pиcĸ мeниджъp в Міtѕubіѕhі Соrр. "Πpoизвoдcтвoтo щe ce възвъpнe нa пpeдxoднитe нивa пo-бъpзo 
oт paфиниpaнeтo и щe ce cъздaдe cитyaция, в ĸoятo имa твъpдe мнoгo пeтpoл", пocoчи тoй. 
Kъм мoмeнтa oĸoлo чeтвъpт oт paфинepиитe в CAЩ нe paбoтят. 
 
Money.bg 
 
√ Доларът очаква данните за новосъздадените работни места 
B пeтъĸ дoлapът пoнижи cъвceм лeĸo цeнaтa cи, cлeд ĸaтo иĸoнoмичecĸитe дaнни oт CAЩ xвъpлиxa cъмнeниe въpxy 
възмoжнocттa Фeдepaлният peзepв дa пoвиши oтнoвo лиxвитe в paмĸитe нa тaзи гoдинa. Инвecтитopитe дeйcтвaт 
внимaтeлнo пpeди пpeдcтaвянeтo нa дaннитe зa зaeтocттa в CAЩ пpeз aвгycт. 
Cpeщy ĸoшницaтa oт шecт ocнoвни вaлyти дoлapът пoнижи cтoйнocттa cи минимaлнo c 0.1% дo 92.619, a cpeщy йeнaтa 
зeлeнaтa вaлyтa пocĸъпнa c 0.1% дo 110.07. 
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Bъpxy дoлapa тeжaт и ĸoмeнтapитe нa Cтивън Mнyчин, миниcтъp нa финaнcитe в ĸaбинeтa нa Дoнaлд Tpъмп, ĸoйтo зaяви, 
чe eвтин дoлap щe пoдпoмoгнe тъpгoвиятa. 
B чeтвъpтъĸ дaннитe пoĸaзaxa, чe пoтpeбитeлcĸитe paзxoди в CAЩ ce yвeличили c пo-мaлĸo oт oчaĸвaнoтo пpeз юли и 
гoдишнaтa инфлaция pacтe c нaй-бaвния cи тeмп oт ĸpaя нa 2015 г. Oчaĸвa ce днec дoĸлaдът дa пoĸaжe oĸoлo 180 000 нoви 
paбoтни мecтa пpeз aвгycт, cпopeд aнĸeтa нa Rеutеrѕ. 
Meждyвpeмeннo eвpoтo ocтaнa пoчти бeз пpoмянa c минимaлeн cпaд oт 0.1% зa цялaтa ceдмицa, нo c 13% пocĸъпвaнe oт 
нaчaлoтo нa гoдинaтa. 
 
Profit.bg 
 
√ Спад за SOFIX 
Основният индекс на БФБ-София SOFIX записа четвърта поредна сесия на спад през тази седмица. Индикаторът загуби 
0.16% падайки до 705.44 пункта. На червено остана и BGREIT, който намаля с 0.80% до 115.33 пункта. 
Индексите BGBX40 и BGTR30 постигнаха ръст в рамките на днешната сесия, добавяйки 0.02% и 0.39% до съответно 134.85 
и 556.06 пункта. 
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 2.014 млн. лева. 
Около половината от оборота или 1.16 млн. лева се дължат на 3 сделки за общо 12 923 лота от емисията на 
Кораборемонтен завод Одесос. Акциите на дружеството се търгуват на цена от 90.000 лева за лот. 
Най-голяма активност днес имаше с акциите на Софарма. Инвеститорите прехвърлиха 15 994 лота при 68 сделки, 
реализирайки оборот от 74 хил. лева. Книжата на фармацевтичната компания поевтиняха с 1.68% до 4.621 лева за лот. 
Софарма отчете нетна консолидирана печалба в размер на 28.9 млн. лв. към края на първото полугодие на тази година. За 
сравнение, печалбата през същия период на миналата година бе 26.3 млн. лева. 
57 сделки за общо 10 350 лота от емисията на ТБ Първа Инвестиционна Банка, оформиха оборот от 54 хил. лева. Книжата 
на търговската банка загубиха 0.37% до 5.320 лева за брой. 
15 760 лота от емисията на Сирма Груп Холдинг бяха прехвърлени в рамките на 21 трансакции, оформяйки оборот от 18 
хил. лева. Акциите на софтуерната компания поскъпнаха с 0.61% до 1.160 лева за лот. 
Най-поевтинялата позиция днес е тази на Неохим. Акциите на компанията загубиха 5.18% от цената си 53.100 лева за брой. 
Компанията отчете спад на консолидираната си печалба до 18.5 млн. лв. към края на шестия месец на тази година. За 
сравнение, през същия период на миналата година, печалбата на Неохим на консолидирана основа бе 28.5 млн. лева. 
Сред дружествата, чиито акции записаха зелена сесия попадат Българска фондова борса-София (+5.00% до 5.145 лева за 
лот), ЕМКА (+4.66% до 3.099 лева за брой), М+С хидравлик (+3.77% 7.990 лева за брой), Трейс груп холд (+3.05% до 4.895 
лева за брой) и Зърнени Храни България (+2.56% до 0.400 лева за брой). 
 
√ Технологичните акции с нов силен ръст от близо 1% 
Технологичният индекс Nasdaq добави вчера 0.95% към стойността си и затвори на 6428.66 пункта. Повишението бе 
четвърто поред, като по този начин индикаторът остава само на 32 пункта от рекордната си стойност от 6460.84 пункта. 
Основната новина в сектора е свързана с две от големите компании – Amazon и Microsoft, които решиха да обединят 
виртуалните си асистенти Alexa и Cortana. По този начин на пазара се очаква да се появи изцяло нов продукт, който ще 
използва платформата на Microsoft, но ще има и достъп до 20 000 умения на Alexa. 
Новият асистент ще може да ви насрочва срещи, пише бележки, чете мейли ви, но освен това ще може да контролира 
дома ви и да поръчва доставки за вкъщи и пазарува. 
Вчера книжата на Amazon добавиха 1.34 на сто до 980.60 долара, докато акциите на Microsoft поскъпнаха с 1.03% до 74.77 
долара за брой. 
Очакванията на анализаторите са, че това ще даде предимство на двете компании пред аналогичните продукти на Apple, 
Google и Samsung. 
От Barklays обявиха, че през следващата година Apple може да продаде 64 млн. от новия си смартфон iPhone 8, който се 
очаква да бъде представен на 12 септември. Според анализаторският отдел, потребителите могат да получат едногодишен 
безплатен абонамент до други услуги, предлагани от компанията като Music и iCloud. 
Само по този начин, настоящите и бъдещите собственици могат да преодолеят шока от по-високата цена от около 1000 
долара за новия модел смартфон. Ако това се случи, продажбите на компанията биха нараснали с 60%, тъй като настоящата 
прогноза е за 40 млн. устройства. 
Книжата на компанията добавиха вчера 0.4% до 164 долара за брой. Ръст от над 1% бе отчетен и при Google, до ниво от 
939.33 долара за брой. Сините чипове от Dow Jones добавиха 0.25 на сто до 21 948.10 пункта, докато S&P500 нарасна с 
0.57% до 2471.65 пункта.  
На положителни територии днес се търгуват и голяма част от азиатските пазари плюс Австралия. 
Пазарите днес ще са в очакване на данните за неселскостопанската заетост и равнището на безработица в САЩ. 
Очакванията на анализаторите са за ръст от 180 000 нови работни места след добавените 209 000 работни места през юли. 
Ръстът при почасовото заплащане се очаква да възлезе на 0.2 на сто, спрямо 0.3 на сто за месец по-рано. 
Щатската валута поскъпна до двуседмичен максимум спрямо японската йена и продължи ръста си спрямо еврото, но през 
нощта българско време единната европейска валута отново премина границата от 1.19 долара. 
По-рано през деня основната валутна двойка се търгуваше на 1.1823 долара за 1 евро. 


