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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Investor.bg 
 
√ Системата за електронно гласуване у нас ще се тества на избори през 2018 г. 
Важно е да се преустановят случаите на гласуване под натиск, купеният и контролиран вот, заяви президентът 
Българската система за дистанционно електронно гласуване ще бъде експериментално проверена на три последователни 
избори у нас през 2018 г. 
Това стана ясно от срещата на държавния глава Румен Радев и председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) 
Ивилина Алексиева. Двамата разговаряха днес на „Дондуков“ 2, съобщават от пресслужбата на президентството. 
По време на срещата председателят на ЦИК запозна държавния глава с предприетите действия за въвеждане на 
дистанционно електронно гласуване в България. 
До края на годината предстои да бъдат проведени три симулации на електронно гласуване в България. 
Алексиева подчерта, че се проучват добрите световни практики, както и рисковете в тази област. На основата на изготвен 
анализ ще бъде създадена българската система за дистанционно електронно гласуване, която ще бъде експериментално 
проверена на три последователни избори у нас през 2018 г. 
Очаква се системата да бъде напълно готова за провеждането на изборите за български представители в Европейския 
парламент през 2019 г. 
"Въвеждането на дистанционно електронно гласуване ще повиши възможностите на българските граждани за участие в 
изборния процес и ще създаде ясен регламент, по който сънародниците ни в чужбина да бъдат съпричастни към 
провеждащите се в България избори", заяви Румен Радев. 
Президентът изрази очакването си технологичният модел за дистанционно електронно гласуване да предостави гаранции, 
че изборите ще протичат честно, без фалшификации и основания за компрометиране на електронното гласуване. 
„Изключително важно е да се преустановят случаите на гласуване под натиск, купеният и контролиран вот независимо 
дали това става в България или в чужбина“, подчерта Румен Радев. 
 
√ България и Гърция подписаха меморандум за развитие на жп коридор между ключови пристанища 
Жп линията се предвижда да се управлява от съвместно дружество, за проекта ще се търси финансиране от ЕС 
България и Гърция ще изграждат железопътен (жп) коридор, който свързва пристанищата Солун, Кавала и 
Александруполис с Бургас, Варна и Русе. 
Меморандум за разбирателство във връзка с изграждането на жп линията беше подписан днес в Кавала, Гърция, от 
българския и гръцкия министър на транспорта и премиерите Бойко Борисов и Алексис Ципрас, съобщават от пресслужбата 
на Министерския съвет. 
Жп линията се предвижда да се управлява от съвместно дружество. 
С подписването на меморандума за разбирателство между България и Гърция ние продължаваме съединяването на 
транспортните и енергийни хъбове, на възможностите за развитие на туризма, бизнеса, движението на хора и капитали в 
нашия регион, коментира Борисов на събитието. 
Той изрази увереност, че проектът ще бъде защитен пред Европейската комисия (ЕК), откъдето явно ще се търси и 
финансиране. 
Той изтъкна, че през октомври ще бъде поискана среща с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, на която да бъдат 
представени идеите за развитие на региона и да се търси подкрепа за коридора. 
Според гръцкия министър-председател подписването на днешния меморандум за разбирателство е от значение не само 
за двете страни, но и за региона. „Постигаме резултати по кардинални въпроси и можем да бъдем пример за подражание“, 
заяви той. 
„Договорът е силен лост за движението в региона като цяло. Това е голяма стъпка, така че балканските страни да са 
европейско пространство на сигурност и стабилитет“, изтъкна Ципрас. 
Гръцкият премиер отбеляза, че се откриват нови хоризонти и на енергийната карта на Европа, като добави, че предстои да 
се разискват тези теми на ниво министри. Ципрас потвърди и желанието за тясно сътрудничество в рамките на българското 
председателство на Съвета на ЕС, на което Гърция, по думите му, гледа като на Балканско председателство. 
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√ Месец година храни – БФБ с 6-кратен ръст на оборота през август 
За осмия месец на годината той е 206 млн. лв. спрямо 241 млн. лв. за първите 7 месеца и 416 млн. лв. за цялата 2016 г. 
Пороен дъжд от сделки се изля през август 2017 г. на Българска фондова борса – София и оборотът се повиши 5,8 пъти до 
206,1 млн. лв. спрямо 35,4 млн. лв. за същия месец на 2016 г., показват изчисления на Investor.bg на база данни на БФБ. 
От началото на годината оборотът вече възлиза на 447 млн. лв. и вече е със 7,5% по-висок от общо 416 млн. лв. за цялата 
2016 г. Августовският оборот е и почти колкото целия за първите 7 месеца на годината (241 млн. лв.). 
Затова може да се очакват добри приходи от комисиони за август и добър ефект върху финансовия отчет на БФБ-София. 
Броят сделки през август 2017 г. е 9 323, което представлява повишение със 106% на годишна база. За осемте месеца ръстът 
е с 84,2% на годишна база до 54 676 броя. 
С най-силен оборот на БФБ-София за последните 3 месеца (включително силния август и до 5 септември) са Инвестиционна 
компания Галата АД с 35,5 млн. лв., Регала инвест АД с 19,44 млн. лв., Атоменергоремонт АД с 18,3 млн. лв., Велграф Асет 
Мениджмънт с 16,7 млн. лв., Химимпорт АД с 15,6 млн. лв., Холдинг Варна АД с 13,2 млн. лв., Болкан енд Сий Пропъртис 
АДСИЦ с 12,3 млн. лв., Делта кредит АДСИЦ с 8,6 млн. лв. и Холдинг Нов Век АД с 8,16 млн. лв. 
Българска фондова борса – София АД свика Общо събрание на акционерите си на 26 септември 2017 г., за да одобрят 
покупката на 100% от Българска независима енергийна борса ЕАД за сумата от 5,2 млн. лв. 
Акциите на БФБ-София АД поскъпват със 135% за последните 12 месеца до 5,05 лв. за брой и 33,2 млн. лв. пазарна 
капитализация. 
 
News.bg 
 
√ Турция проучва как може да внася повече ток от България 
Турция иска да проучи възможностите за изграждане на допълнителни електропреносни линии, с които да се увеличи 
капацитета на износ на ток от България към Турция. 
Това стана ясно по време на срещата между турският министър на енергетиката и природните ресурси Берат Албайрак, 
който се срещна с министър-председателя Бойко Борисов и с министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Министър 
Албайрак е на еднодневно посещение в България, съобщиха от Министерския съвет. 
"Република Турция е готова на всякакво енергийно сътрудничество с Република България, което ще доведе до сигурност 
на енергийните доставки". 
По време на срещата бе обсъдено задълбочаване на двустранното енергийно сътрудничество както в областта на 
природния газ, така и на електроенергетиката. Двете страни се договориха за реализацията на съвместни проекти, които 
ще доведат до сигурност и диверсификация на доставките на природен газ, както и постигане на конкурентни цени за 
индустрията и бита. "България и Турция са стратегически партньори - през двете страни преминават естествените потоци 
на природния газ", подчерта премиерът Борисов. 
Българската страна запозна турската с реализацията на концепцията за изграждане на европейски газоразпределителен 
център "Балкан", който трябва да бъде осъществен при условията на европейското законодателство. 
В рамките на предпроектното проучване ще бъдат разгледани всички входно-изходни точки за доставки на природен газ, 
включително и входна точка Турция, бе посочено по време на срещата. 
Министър Петкова припомни, че продължава модернизацията и разширението на българската газопреносна мрежа. Това 
ще позволи увеличаване на капацитета за транзит от България за Турция, ще има възможност и за реверсивни доставки 
към страната ни. Подчертано беше и стратегическото значение на междусистемата газова връзка Турция-България, по 
която двете страни ще продължат да работят. 
Припомняме, ден по-рано енергийните министри на България и на Румъния обсъждаха възможностите за предоставяне 
на аварийна помощ между електропреносните системи на двете страни. 
 
В. Стандарт 
 
√ Икономиката вдига обороти 
Икономиката на страната набира обороти и през второто тримесечие на годината ръстът на БВП достигна 3,6%, сочат 
данните на Националния статистически институт. Това е най-големият ръст на БВП за последните четири тримесечия. 
Спрямо първото тримесечие на 2017 г. ръстът на икономиката е с 1%. С тези резултати България влиза в групата на добре 
представящите се страни в ЕС. По-добри резултати от нас за ръст на БВП на годишна база имат Румъния (+5,7%), Латвия 
(+4,8%), Чехия (+4,5%), Полша (+4,4%), Литва (+3,9%), Швеция (3,9%) и Холандия (3,8%). 
През второто тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24,149 млрд. лв., обявиха от НСИ. 
Преизчислен в евро, БВП е 12,347 млрд., като на човек от населението се падат 1 741 евро. 
Делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0,2 процентни пункта спрямо същото 
тримесечие на предходната година до 4,1%. Индустриалният сектор намалява дела си в икономиката с 0,6 пр.п. до 29,5%. 
А делът на услугите се увеличава до 66,4% при 66% година по-рано. Инвестициите формират 21,3% от произведения БВП, 
но през второто тримесечие те намаляват с 1%. В същото време потреблението на домакинствата нараства с 4,4%, което се 
явява основен двигател на растежа на икономиката заедно с износа, който се увеличава с 6,5%. 
Ръстът на икономиката на годишна база се определя основно от регистрирания растеж в: Търговия, ремонт на автомобили 
и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 4%, Добивна промишленост; 
преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 
горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 3,1%, Операции с 
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недвижими имоти - 3%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 
2,5%. Във финансовите и застрахователни дейности се отчита спад с 0,1%. 
 
√ 13 млрд. лева в каса държат родните фирми 
13 млрд. лв. в касите си държат българските фирми според счетоводните си баланси. Като 1289 фирми по документи имат 
в касите си по над 1 млн. лв. в брой. Данъчните обаче смятат, че в много случаи става въпрос за счетоводен трик, с който 
се избягва плащането на данъци при разпределение на печалбата. Затова от НАП през миналата седмица са стартирали 
550 проверки. Вече са установени първите случаи на липсващи пари в касите на фирми, които според счетоводните данни 
би трябвало да са налични. 
Данните от счетоводните баланси на хиляди юридически лица сочат, че имат голяма сума пари в брой. По време на 
проверките на НАП се изследва дали търговските дружества и нестопанските организации не са извършили скрито 
разпределение на печалба. Според данните, които сами са подали в НАП, над 10 хил. дружества имат налични пари в брой 
в размер над 100 000 лв. Очаква се броят на възложените проверки да нарасне значително в близките месеци, посочват от 
НАП. 
Съмненията на ревизорите са, че като декларират голяма сума пари в кеш, фирмите избягват плащането на корпоративни 
данъци и данък върху дивидентите. В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от 
касата в полза на съдружници и свързани с тях лица за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството – 
например скъпи командировки до екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и т. н. 
Подозренията на данъчните се засилват и от факта, че в момента има забрана за разплащания в брой над 10 000 лв. 
Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени 
неплатените данъци и осигурителни вноски за последните пет години, предупреждават от НАП. 
Междувременно фирмите, които са извършили скрито разпределение на печалби могат да уведомят НАП и да поискат 
разрешение за подаване на коригиращи декларации, като обложат с данък недекларираните дивиденти, допълват от 
приходното ведомство. 
 
Капитал 
 
√ Как администрацията на ВСС за пет години набъбна с повече от ½ 
Назначенията, които не са ясно мотивирани, струват на бюджета 1.45 млн. лв. годишно 
"Всеки води по някого". Това е реплика, която член на отиващия си състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) е чул, когато с 
колегите си обсъждали въпроса защо администрацията на кадровия орган на съдебната власт е набъбнала с повече от 
една втора през последните пет години, колкото е мандатът на съвета. 
Въпреки че беше разтоварен от редица свои задължения, които минаха към Инспектората към ВСС, за периода от 2013 г. 
насам чиновниците в съвета от 104 са станали 158. Всеки месец съветът плаща допълнително по 118 хил. лв. за заплати и 
осигуровки за новоназначените, което означава, че раздутият щат на администрацията на кадровия орган на съдебната 
власт коства на бюджета 1.45 млн. лв. на година. В това нямаше да има нищо лошо, ако имаше яснота, че назначаването 
на нови хора е наистина необходимо. 
Малко анализ и после мълчание 
През юли 2013 г., когато членът на съвета Димитър Узунов предлага администрацията да бъде увеличена със седем човека, 
възниква спор с останалите членове на съвета, които настояват подобно решение да бъде взето едва след изготвянето на 
"обоснован анализ на щатната численост на администрацията", който да бъде готов до края на септември. 
Чак в началото на октомври комисията по съдебна администрация, ръководена от Димитър Узунов, взима решение този 
анализ да бъде възложен на външен експерт, като по предложение на Магдалена Лазарова е избрана Соня Ангелова. За 
това тя получава еднократно възнаграждение от 3000 лева. Договорът е сключен след още един месец, като чак в края на 
февруари докладът е изготвен и малко по-късно е приет "за сведение" от ВСС. 
Член на съвета коментира пред "Капитал", че Соня Ангелова е била изключително добронамерена и е искала да изготви 
задълбочен анализ, но е срещала съпротива. В крайна сметка е приет документ, който аргументирано давал насока за 
реалните необходимости без конкретни цифрови изражения. С него обаче никой не се е съобразявал. Стигнало се дотам, 
че словосъчетанието "функционален анализ" било възприемано като нещо лошо и враждебно. Така например във всяка 
атака срещу председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов мнозинството заговаря от нуждата на 
"функционален анализ" на ръководената от него институция. 
В месеците след приемането на анализа Димитър Узунов внася пет предложения за увеличаване на администрацията на 
съвета. Без дебат е взето решение тя да нарасне с 31 човека. Следва двегодишно затишие. През лятото на 2016 г. отново 
без дебат е взето решение във ВСС да бъдат назначени още 11 човека. 
От ВСС уточниха, че мотивите за назначенията се виждат от протоколите на заседанията на съвета, т.е. мотиви няма. 
Няма субективно и обективно, има наивни обяснения 
На въпрос какви са обективните и субективните причини за това нарастване главният секретар на ВСС Димитър Тончев  
отговаря: "Не е ясно въз основа на какъв критерий се иска разграничаване на обективни и субективни причини за 
увеличаване на броя на служителите", след което изброява две причини - прехвърлянето на управлението на съдебните 
сгради от Министерството на правосъдието към ВСС и разделянето на съвета на две колегии. 
Въпросните промени бяха направени през пролетта на 2016 г., т.е. могат да обяснят едва 1/5 от направените назначения, 
защото след влизането в сила на цитираните от главния секретар изменения са назначени всичко 13 човека. 
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Същевременно обаче със същите изменения на съдебния закон от ВСС бяха и иззети някои функции, които бяха 
прехвърлени към Инспектората към ВСС (конфликт на интереси, етични проверки и т.н.). От протоколите на ВСС не се вижда 
по никакъв начин тази промяна да се е отразила в намаляване на щата на служителите. 
Член на ВСС разказа, че няма смисъл да се търси логика в назначенията, а в кулоарите се знаело, че сред новоназначените 
има и такива, "доведени" от членове на съвета от благоевградския регион. 
В друг от случаите били зачислени служители към комисията, която атестира магистратите, защото нейната председателка 
искала "само да подписва", разказва член на ВСС. Според източника ни се стигало до абсурда атестации на съдии с 
дългогодишен стаж да се пишат от експерт, завършил Минно-геоложкия институт. 
Подобна била ситуацията и в етичната комисия, където явно експертите не са си давали много зор, защото преди време 
стана ясно, че текстовете на оценките за моралните качества на съдиите и прокурорите се пренасят с copy&paste от една 
атестация в друга, често без да се сменят и имената. 
Проблемът не е в това, че се назначават хора, защото във ВСС действително има нужда от специалисти, особено от 
статистици и IT специалисти. Статистици, защото съветът систематизира цялата съдебна статистика и ако тази работа не се 
върши прецизно, това блокира решаването на важни проблеми като натовареността на съдиите, т.нар. съдебна карта 
(равномерното разпределяне на ресурсите в съдебната система) и др. IT специалистите пък са необходими главно за да 
работят по сигурността на информационните системи, ползвани от съдилищата. 
Но нищо подобно не се случва. От всички нови назначения има двама човека, които се занимават със статистика, единият 
от които е специалист по информационни технологии. За сметка на това има осем назначени младши специалисти на 
длъжността "компютърен оператор", в чиято длъжностна характеристика между другото е записано, че "сканира, 
размножава, комплектова материали за заседанието на комисията, изготвя машинописно материалите, свързани в 
комисията", както и че "води протокол от всяко заседание на комисията". Бърз преглед на протоколите от бюджетната 
комисия и тази по съдебна администрация дават представа за какво става дума - в тях няма изказвания на членовете на 
комисията, дебати или т.н., а само точките от дневния ред и решенията. Или протоколите са водени немарливо, или 
решенията се взимат като в Северна Корея. Последното всъщност го видяхме през последните пет години. 
В крайна сметка кадровата политика на ВСС не се различава съществено от тази на останалата държавна администрация - 
необоснована, непланирана, хаотична и без всякаква загриженост за бюджетните ресурси. И до момента не е намерен 
начин това да се коригира. 
 
√ Нови правила за личните данни 
Компаниите трябва да се подготвят за промените, които ще влязат в сила след по-малко от година 
След по-малко от една година, на 25 май 2018 г., официално започва да действа влезлият в сила Регламент 2016/679/ЕС 
(GDPR/Регламентът), засягащ защитата на физически лица във връзка с обработването на техни лични данни и в контекста 
на свободното движение на такива данни. Преди тази дата обаче се очаква да бъде приет нов Закон за защита на личните 
данни. 
Целта на новия Регламент е да хармонизира регулациите за обработката, съхранението и трансфера на лични данни в 
страните от ЕС и да осъвремени настоящата законова рамка, приета с директива на ЕС през далечната 1995 г. Това налага 
и актуализацията на сега действащия в България Закон за защита на личните данни. 
В същото време Регламентът е по-скоро рамков нормативен акт, който в по-голямата си част поставя граници, в които 
държавите членки следва да вместят своите национални законодателства, регулиращи защитата на личните данни на 
физическите лица. 
Защо се променя регулацията 
За последните 22 години същността на услугите, предлагани чрез интернет, както и аудиторията, към която са насочени, са 
се променили кардинално. Хора от всички социални среди и с различни технологични познания и потребности имат достъп 
до мрежата, а количеството лични данни, които всеки от тях споделя, е огромно. Отделно мобилните оператори и интернет 
доставчиците имат достъп до местоположението на всеки, който ползва тяхната мобилна или интернет услуга. 
Информация за съдържанието на съобщенията ни, продължителността на разговорите ни, поведението ни в интернет се 
съхранява ежедневно, като в някои случаи тези данни се продават на трети лица, предоставящи всякакви видове услуги. 
Всичко това в преобладаващия брой случаи е лична информация, с която в по-голяма част от случаите би могло да се 
злоупотреби лесно и безпрепятствено. Децата са една от най-уязвимите групи. Това бяха и основните съображения на 
Европейската комисия, когато предложи текста на вече приетия Регламент. 
Какво ново всъщност 
На първо място, следва да се отбележи разширеният обхват на Регламента, който ще се прилага и по отношение на 
дружества и лица, които не са позиционирани на територията на ЕС и Европейското икономическо пространство, но в 
търговската си дейност обработват лични данни на европейски граждани. Една от основните цели на това разширяване е 
да бъде регулирана дейността по обработване на лични данни на големите компании като Facebook, Google, Apple и др., 
които действително не са разположени на територията на ЕС, но разполагат с огромен набор от лични данни именно на 
европейски граждани. 
Регламентът носи и драстично увеличение на правата на потребителите във връзка с техните лични данни. Всеки доставчик 
на услуги ще бъде задължен да предоставя на клиентите си достъп до предоставените от тях лични данни, както и право 
на промяната им или пълното им заличаване (познато като "Правото да бъдеш забравен"). Това би било от особено 
значение при обработка на лични данни под формата на номера на кредитни карти, споделена лична информация или 
мнения в социалните мрежи. 
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Поради бързото развитие в предлагането на т.нар облачни услуги Регламентът предвижда специални технически и 
организационни мерки, които доставчиците на тези услуги следва да осигурят, за да ги предлагат на европейските 
граждани и съответно да обработват личните им данни в съответствие с изискванията на новата регулация. 
Длъжностно лице по защита на данните 
При някои компании ще бъде задължително и назначаването на нова фигура в корпоративната им структура – "длъжностно 
лице по защита на данните". Това е една от най-важните "новости" в GDPR. Всъщност това беше заложено и в директивата 
от 1995 г., но предвид незадължителния характер на този нормативен акт не беше въведено в националните 
законодателства на много от държавите в ЕС. 
Сега назначаването на длъжностно лице ще бъде задължение за: 
а) публичните органи и техните структури с изключение на съдилищата 
б) компаниите, които систематично и редовно обработват лични данни на големи групи от лица 
в) компаниите, които систематично и редовно обработват така наречените специални категории лични данни (това са 
данни, свързани със здравословното състояние на лицата, сексуална ориентация, принадлежност към политически партии 
и др.). 
И тук личи рамковият характер на Регламента, тъй като определението "големи групи от лица" не е определено с цифрово 
или друго изражение. 
Длъжностното лице ще бъде основното лице за контакт в случай на извършвани проверки от страна на Комисията за 
защита на личните данни. В този смисъл компаниите следва да имат предвид, че то трябва да бъде добре запознато с 
нормативната уредба в сферата и, разбира се, с вътрешните процедури, свързани с обработка на лични данни в 
съответната компания. Длъжностното лице може да бъде "външно" за компанията, като в западните страни от ЕС вече се 
налага тази практика. Услугата "длъжностно лице по защита на данните" вече се предлага от адвокатски кантори 
(включително и в България), одиторски фирми, както и от дружества, занимаващи се основно с услуги по защита на 
информацията. 
Регламентът въвежда оценката на въздействие като основен механизъм при внедряване на технически и организационни 
мерки за защита на данните в компаниите и органите на държавната и местната власт. Публикуваните насоки в това 
отношение подсказват, че на европейско ниво ще се държи на тяхната периодичност. 
Санкции 
Разбира се, няма как да пропуснем и санкциите, които са в пъти по-високи от заложените към днешна дата в Закона за 
защита на личните данни от 1000 лв. до 100 хил. лв. Регламентът въвежда единствено горна граница на глобите, която е 
20 млн. евро, или 4% от общия годишен световен оборот на съответната компания – санкцията се определя на базата на 
по-високата от двете суми. 
И тук ЕК се стреми да постави под страх от санкция и най-големите корпорации в света като Apple, Facebook и Google. В 
новия Закон за защита на личните данни по-скоро би могло да се очаква, че те все пак ще са съобразени с 
платежоспособността най-вече на българските компании и икономическата ситуация в страната, а не с бюджетите на 
компютърни гиганти от естеството на горепосочените. 
Какви мерки се налагат 
Регламентът изисква компаниите и организациите от всякакъв мащаб да приемат нови политики, целящи да предоставят 
на крайния потребител по-високо ниво на контрол върху личните му данни. Голяма част от тях са свързани със списването 
на нови процедури, инструкции и указания, допълнителни обучения и ъпдейт на системите за обработка на информацията, 
в това число криптиране на данните и др. 
Това отговаря на заложения в Регламента принцип Privacy by design, който прокламира въвеждане на технически и 
организационни мерки на защита на личните данни преди имплементирането на даден продукт, услуга или реализирането 
на едно бизнес начинание. 
E-Privacy регламент 
Важно е да се отбележи, че към днешна дата протичат преговорите и обсъжданията на предложения през януари т.г. 
проект на регламент, който отменя изцяло Директива 2002/58/EC, регулираща защитата на данните в сектора на 
електронните комуникации. ЕК предвижда до края на 2017 г. да бъде приет окончателният текст на нов регламент, който 
да бъде неразделно приложение от GDPR и съответно също ще се прилага най-късно от 25 май 2018 г. Той ще засяга 
дейността на телекомуникационните компании, интернет доставчиците, както и доставчиците на така наречените over the 
top услуги (Whats app; Snap Chat; Skype и др.). Разпоредбите на Електронния регламент предвиждат и допълнителна защита 
на трафичните данни (съдържание на съобщенията, продължителност на разговорите, GPS координати и др.). 
До края на 2017 г. предстои да разберем какви ще бъдат и окончателно приетите нови права и задължения на физическите 
лица по отношение на тяхната електронна комуникация. 
 
В. Дума 
 
√ Три банки с интерес към ТБ "Виктория" ЕАД 
Трима кандидати са подали индикативни оферти за придобиването на търговска банка "Виктория" ЕАД. Това става ясно от 
сайта на Корпоративна търговска банка, чиято собственост е "Виктория". 
Кандидатите за покупката на 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД са "Българо-американска кредитна банка" АД, 
"Инвестбанк" АД и "Вабо Интернал" АД, съобщиха синдиците на КТБ. Заедно с капитала на Търговска банка "Виктория" ЕАД 
те ще купят и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката. 
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Предстои анализ и оценка на индикативните оферти. На допуснатите в следващия етап на процедурата кандидати ще бъде 
предоставена възможност да извършат обстойно проучване на ТБ "Виктория" ЕАД и на база на него да представят своите 
обвързващи оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и цялостната експозиция на едноличния 
собственик на капитала към банката. 
 
√ Продажбите на дребно у нас с ръст през юли 
Продажбите на дребно в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) се понижиха през юли за пръв път от март насам, но в 
същото време отбелязаха известен подем в България след рязкото им понижение през юни, показват данни на Евростат, 
цитирани от БНР. Според европейската статистика продажбите на дребно в страна ни нараснаха през юли с 0,3% след спад 
от 0,7% през юни. По този показател България се оказва една от десетте страни членки на ЕС, отбелязали повишение на 
търговията на дребно през седмия месец на годината. Растежът на продажбите на дребно в България на годишна база 
обаче се забавя за втори пореден месец, достигайки през юли 2,4% след повишение с 2,6 на сто през юни и ръст с 6,2% 
през месец май.  
Подобно на аналогичните данни в рамките на еврозоната, търговията на дребно в ЕС парира част от добрия растеж през 
предходния месец, понижавайки през юли с 0,2% след скок с 0,5% през юни. Понижението се дължи в най-голяма степен 
на спад с 0,6% при продажбите на автомобилни горива и с 0,2% при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, 
докато продажбите на нехранителни стоки остават на нивата от предходния месец. На годишна база растежът при 
продажбите на дребно се забави през юли до 2,7% от 3,4% през юни, когато търговията на дребно отбеляза най-голям 
подем от ноември 2016 година досега. Най-сериозно свиване на търговията на дребно на месечна база беше регистрирано 
в Германия със спад от 1,2%, Република Хърватска - с 1,1%, Естония и Австрия - с по 1 на сто. Най-голямо повишение на 
продажбите на дребно е отчетено в Словения - с 1,4%, Румъния - с 1,2 на сто, и Швеция - с 1,2%. Рекордът при продажбите 
на дребно на годишна база отново държат Словения, Румъния и Полша, показват още данните на европейската статистика. 
 
В. Сега 
 
√ Шефът на БАИ: Ветото за чужди инвестиции в ниви трябва да отпадне 
Забраната за закупуване на земеделска земя от чужденци трябва да отпадне, тъй като в момента има сериозен 
инвеститорски интерес към България, а това ограничение пречи, коментира вчера в студиото на "Денят ON AIR" 
изпълнителният директор на Българската агенция по инвестициите Стамен Янев. "Българската икономика започва да става 
все по-отворена. Тенденцията е инвеститорите да се ориентират към по-малките градове в страната, тъй като в големите 
работната ръка е изчерпана. Това може да развие някои от западналите райони в страната", посочи той. 
Според Янев това, което правителството може да направи в новия си мандат, е да намали излишните административни 
пречки, като олекоти тежестта на бюрократичния апарат. По негови думи това е основната пречка за инвеститорите. 
 
Sinor.bg 
 
√ Малко над 6,9 млн. т е зърнената реколта това лято 
Окончателни данни 
Според окончателните данни на министерството на земеделието това лято са прибрани малко над 6,9 милиона тона 
пшеница, ечемик, рапица, ръж и тритикале. При хлебното зърно се отчита абсолютен рекорд от 5,760 млн. т, което е със 
7,7% повече от жътвата през лятото на миналата година. 
Реколтата от ечемик е 620 371 т, но тук има спад от 13,6%. Количествата ожъната рапица възлизат на 458 110 т, което е с 
4,3 на сто по-малко от 2016 г. При ръжта и тритикалето обаче добивите са изключително добри, защото въпреки по-малкото 
обработени площи, добитото зърно от двете култури е повече от 2016 г. 
Общата реколта от ръж е 14 511 т, или с 10 на сто повече, а от тритикале - 51 394 т, или с 12 на сто над миналогодишните 
добиви. 
Жътвата на слънчоглед и царевица също е в ход, като към края на август в страната са прибрани 26% от площите с 
маслодайно семе и 1% от площите с царевица, при съответно 21,2% и 3,7% по същото време на 2016 г. 
Към този момент са ожънати 457,4 хил. тона слънчоглед и 18,8 хил. тона царевица, което е съответно с 44,8% повече и със 
77% по-малко на годишна база. Средният добив от слънчоглед е с 10,7% по-висок спрямо миналата година, а този от 
царевица – с 14,8% по-нисък, съобщиха от агроминистерството. 
От министерството предоставят данни и за есенната сеитба. Към края на август е извършена предсеитбена подготовка на 
1 143 541 дка и дълбока оран на 530 628 дка. Засети са 98 450 дка със зимна маслодайна рапица, 3 500 дка с пшеница и 1 
000 дка с ечемик. 
За два месеца – от 3 юли до 3 септември от двете пристанища са изнесени над 805 хиляди тона пшеница, така че темповете 
са по-високи от същия период на миналата година. С усилени темпове върви и експорта на ечемик и рапица. Към началото 
на септември през корабните трюмове са минали 77 884 т ечемик и 65 082 т рапица. 
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√ Световният дълг достигна 152 трлн. долара или 225% от глобалния брутен вътрешен продукт 
Около две трети от дълга е частен, докато останалата една трета, равняваща се на около 85% от БВП е 
правителствен 
Осем години след финансовата криза, светът отново страда от глобална задлъжнялост, което сериозно тревожи МВФ. 
Брутният дълг на нефинансовия сектор е нараснал над два пъти в номинално изражение от началото на века, достигайки 
152 трилиона долара през изминалата година, според данни на МВФ. Дългът включва правителствения дълг и този на 
нефинансовите организации и домакинствата. 
При настоящите си нива, дългът е в размер на 225% от световния брутен продукт, алармираха от МВФ. 
Около две трети от дълга е частен, докато останалата една трета, равняваща се на около 85% от БВП е правителствен. 
В допълнение, слабият ръст на световната икономика, прави изключително трудно посрещането на задълженията, 
предупреждават още от международната финансова институция. 
„Невероятно големия размер на частния дълг, е сред най-големите заплахи пред възстановяването на световната 
икономика и основен риск за финансовата стабилност“, се казва още в доклада на МВФ. „Историята ни учи, че е много 
лесно да се подценява заплахата от частния дълг в моменти на икономически подем“. 
Масивният правителствен дълг, усложнява ситуацията за централните финансови институции, които се опитват да 
стабилизират световния ръст с фискална политика и стимули. 
През тази седмица финансовите министри и централните банкери от страните – членки на МВФ, се срещат във Вашингтон, 
за годишната среща на фонда. 
 
Money.bg 
 
√ Πeтpoлът cпaдa cлeд вчepaшния cĸoĸ. Уpaгaнът "Иpмa" нe гo плaши 
Цeнитe нa eтaлoннитe мapĸи пeтpoл в чeтвъpтъĸ дeмoнcтpиpaт cлaбo пoнижeниe cлeд вчepaшния cĸoĸ. Toй бe пpeдизвиĸaн 
oт oчaĸвaнoтo възcтaнoвявaнe нa paбoтaтa нa aмepиĸaнcĸитe пpepaбoтвaтeлни мoщнocти, зaceгнaти oт ypaгaнa "Xapви" и 
cвъpзaнoтo c тoвa yвeличeнo тъpceнe нa cypoвинaтa. 
Ho зaeднo c тoвa, въpxy пaзapa пoвлиявaт дaннитe нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт пo пeтpoлa, cпopeд ĸoйтo cтoĸoвитe зaпacи в 
cтpaнaтa пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce yвeличили c 2,8 млн. бapeлa. Дoĸaтo тeзи нa бeнзинa ca cпaднaли c 2,5 млн. бapeлa 
инфopмиpa МаrkеtWаtсh. 
Днec cyтpинтa нoeмвpийcĸитe ĸoнтpaĸти зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтинявaт cъc 17 цeнтa - дo 
$54,03 зa бapeл. B ĸpaя нa вчepaшнaтa тъpгoвия фючъpcитe бяxa пocĸъпнaли c $0,82 (1,54%) - дo $54,20 зa бapeл, ĸaтo в 
xoдa нa cecиятa цeнaтa ce пoĸaчи дo $54,31 - мaĸcимyм oт ĸpaя нa мaй. 
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa oĸтoмвpи нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) 
cпaдa c 9 цeнтa - дo $49,08 зa бapeл. B пpeдишнaтa cecия тя ce пoĸaчи c $0,50 (1,03%) - дo $49,16 зa бapeл, мaĸcимyм зa 
чeтиpи ceдмици. 
B cъщoтo вpeмe ĸъм бpeгoвeтe нa CAЩ дoближaвa дpyг мoщeн ypaгaн - "Иpмa", ĸoйтo дocтигнa мaĸcимaлнaтa пeтa cтeпeн 
и вeчe oпycтoши peдицa ocтpoви в ĸapибcĸия peгиoн. Πpиpoднaтa cтиxия вepoятнo щe oĸaжe дocтa oгpaничeнo влияниe 
въpxy пpepaбoтвaтeлнитe зaвoди, тъй ĸaтo във Флopидa тe ca знaчитeлнo пo-мaлĸo oт"пeтpoлния" щaт Teĸcac. 
Инвecтитopитe и пaзapът c нeтъpпeниe oчaĸвaт oфициaлнитe дaнни нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo зa cъcтoяниeтo нa 
зaпacитe и дoбивa в CAЩ, ĸoитo щe излязaт пo-ĸъcнo днec. Πo пpoгнoзи нa eĸcпepти пpeз минaлaтa ceдмицa зaпacитe oт 
cypoвинaтa в cтpaнaтa ca нapacнaли c 2,7 млн. бapeлa, дoĸaтo тeзи oт бeнзин ca нaмaлeли c 4,2 млн. бapeлa, a нa дpyгитe 
пeтpoлни дecтилaти ca cпaднaли c 1,9 млн. бapeлa. 
 
Profit.bg 
 
√ Ръст на акциите в Азия след сделката между Тръмп и Конгреса 
Цените на акциите в Азия тръгнаха нагоре днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерите в Конгреса 
неочаквано постигнаха споразумение за вдигане на тавана на дълга на страната до декември, с което елиминираха 
краткосрочния риск от спиране на работа на правителството. 
Еврото запазва лекия си ръст от седмицата преди насрочената за по-късно днес среща на Европейската централна банка. 
Цените на петрола получиха подкрепа, след като щатските петролни рафинерии в Мексиканския залив заработиха отново 
след урагана Харви. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI добави 0.5% за деня, докато японският Nikkei се повиши с 0.4%. 
В Ню Йорк вчера S&P 500 отбеляза ръст от 7.69 пункта, или 0.31%, като енергийният сектор предвождаше повишението. 
Тръмп успя да сключи изненадваща сделка с Демократите в Конгреса за вдигана на тавана на дълга на САЩ до 15 
декември. Новината помогна и за повишаване на лихвите по щатския дълг. Лихвата по 10-годишните държавни облигации 
нарасна отново до 2.101%, след като вчера падна до 10-месечно дъно от 2.054%. 
Икономическите данни за САЩ бяха относително оптимистични, като активността в сектора на услугите отбеляза ръст през 
август. 
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Геополитическото напрежение около Северна Корея обаче продължава да хвърля сянка върху пазарите, най-вече в Япония 
и Южна Корея. Ръстът при акциите нямаше особен импулс, тъй като постигнатата от Тръмп договорка за тавана на дълга е 
само за 3 месеца. 
Възстановяването на апетита към риск помогна на долара да поскъпне отново до 109.11 йени, след като вчера падна до 
108.45 йени. 
Основният фокус на пазарите днес е еврото, което се търгуваше почти без промяна на ниво от 1.1925 долара, преди 
срещата на ЕЦБ по-късно днес. 
Президентът на финансовата институция Марио Драги се очаква да положи основите за ограничаване на програмата за 
изкупуване на активи, въпреки че малцина инвеститори прогнозират, че той ще представи ясен план на този етап. 
Някои пазарни участници се опасяват, че Драги може да предупреди за скъпото евро, което добави 13% към стойността си 
от началото на годината и е най-силно представящата се основна валута. 
Канадският долар се търгува без промяна, след като вчера поскъпна с 1.2%, на фона на неочакването вдигане на лихвите 
от страна на Централната банка на Канада. 
Канадската валута се търгуваше на ниво от 1.2230 спрямо щатския долар, след като вчера достигна 1.2140, което бе най-
високото му ниво от юни 2015 г. 
Цените на петрола запазиха по-голяма част от ръста си от седмицата. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол се търгуваха на цена от 49.07 долара за барел, отбелязвайки понижение от 0.2%, 
след като в предходните три сесии записаха ръст от 3.0% в цената. 
Петролът от сорта брент също поевтинява с 0.2%, до 54.11 долара за барел, но се търгува недалеч от 3-.5 месечния връх от 
54.31 долара за барел, докоснат вчера. 
Трейдърите насочват вниманието си към урагана Ирма, считан за един от петте най-мощни в Атлантическия океан за 
последните 80 години. Ураганът се очаква да достигне щата Флорида през уикенда. 
 


