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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
BGRabotodateli.org 
 
√ Комисията за защита от дискриминация е образувала преписка по подаден сигнал за осъществена дискриминация 
Комисията за защита от дискриминация е образувала преписка по подаден сигнал от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ) с вх. № 14-00-16/25-07.2017 г. с твърдения за осъществена 
дискриминация. 
На 25.07.2017 г. национално представителните работодателски организации внесоха в Комисията за защита от 
дискриминация сигнал относно наличие на дискриминация в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на 
работната заплата и в ПМС № 147/29.06.2007 г. 
В сигнала се посочва, че: 
• С нормативно допуснатото различие между общите възнаграждения на работниците за положен от тях еднакъв или 
равностоен труд се поставят в дискриминирано положение по-младите работници, които получават по-малък размер 
общо възнаграждение, тъй като поради липса, или наличие на по-малък трудов стаж и професионален опит получават по-
малко допълнително възнаграждение за клас. Поради нормативните разпоредби на чл. 12 от НСОРЗ и на ПМС № 
147/29.06.2007 г. работодателите не могат да спазят чл. 13 (осигуряване на еднакви условия на труд, без признаците по чл. 
4, ал. 1) и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НСОРЗ (осигуряване на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд). 
• Налице е и дискриминация, основана на това дали се полага труд по служебно или по трудово правоотношение, тъй като 
за държавните служители допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит беше 
отменено (с промяната на чл. 67 от Закона за държавния служител, обн. ДВ, бр. 38/2012 г.). 
На 15.08.2017 г. с разпореждане № 411 на председателя на Комисията за защита от дискриминация е образувана преписка 
№ 133/2017 г. по подадения сигнал от национално представителните работодателски организации. 
Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕ в PDF формат. 
 
Expert.bg 
 
√ Бизнесът сезира ЕК, ако таксите за пренос скочат с до 60% 
Предложението на "Булгартрансгаз" за шоково увеличение на таксите за пренос и достъп до мрежата ще се сблъска със 
сериозен отпор от страна на бизнеса. 
Индустриалните потребители на природен газ са готови с жалби до Върховния административен съд, Комисията за защита 
на конкуренцията и Европейската комисия, ако енергийният регулатор одобри искания от компанията скок на таксите с до 
60%, пише вестник "Сега". 
Бизнесът за пореден път настоя за отсрочка в новия тарифен модел, предложен от "Булгартрансгаз". Ако новите цени 
станат факт, те ще бъдат обжалвани, тъй като нарушават правилата на конкуренцията и дават ценови промоции на 
"Газпром", казва Константин Делисивков от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). 
"Те ще доведат до рязко поскъпване на услугата за бизнеса и до надвзет приход от "Булгартрансгаз". Настояваме за 
отлагане на новия модел, докато се направи оценка за въздействие на методологията върху цените", заяви той по-рано 
пред Медиапул. 
Бизнесът смята, че цените за пренос трябва да се определят според всеки отделен профил на потребление на едно 
предприятие. Причината е, че в една година има промени и не е коректно да се очакват точни прогнози за заявка на 
годишен капацитет. Едрият бизнес все още не е решил дали ще протестира, както се закани при обявяването на модела от 
страна на "Булгартрансгаз". 
Индустриалните потребители изтъкват, че новите правила не важат за руския доставчик "Газпром". "Това означава, че се 
въвежда постоянна промоция за "Газпром". Всички български потребители от 1 октомври ще заплащат над 27 лв. за пренос 
на 1000 куб.м, а "Газпром" - повече от два пъти по-малко. Това е дискриминация за българските потребители", пишат от 
БФИЕК. Според тях така "Булгартрансгаз" дава недопустима държавна помощ на "Газпром", което подлежи на санкция от 
Еврокомисията. 
Миналия петък четирите работодателски организации - АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП, излязоха с остро писмо, в което 
критикуват предложения модел. В него те изтъкват, че енергийният регулатор не защитава фирмите и битовите абонати от 
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монопола на "Булгартрансгаз". Предложението на компанията обаче твърдо се подкрепя от Министерството на 
енергетиката, което го оправдава с евроизисквания. 
"Никъде в директивите на ЕС не пише, че България трябва да вдига цени и такси. Единственото изискване е да бъде 
въведен "входно-изходният модел", което е трябвало да се случи още през 2011 г.", пишат работодателите. Те изтъкват, че 
проблемът е в липсата на икономическа обосновка за драстичното повишение. В периода 2007-2016 г. "Булгартрансгаз" е 
натрупал печалба от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната - 73 млн. лв. 
При това газовият оператор не може да натовари дори половината от капацитета на мрежата, която управлява, изтъкват 
работодателите. 
В задочен отговор министърът на енергетиката Теменужка Петкова пресметна, че увеличението на крайната цена на 
природния газ в резултат от драстичния скок на такса пренос и достъп ще бъде от 0.37% до максимум 3%. 
По-рано Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърди сметките на "Булгаргаз" за намаление на цената на 
синьото гориво със 7.29% от октомври, но без разходите за пренос, акциз и ДДС. Очаква се крайното поевтиняване на газа 
да е около 4% именно заради вдигането на таксите за пренос. Последната промяна в цените бе в началото на април, когато 
газът поскъпна с почти 30%. Заради драстичния скок промяна имаше и в цените на парното, което скочи средно с 22.14 на 
сто. 
Междувременно над 5100 клиенти в София остават неотчетени и с начислени санкции, предвидени в Наредбата за 
топлоснабдяване, поради неосигурен достъп за отчет. Това съобщиха от компанията за топлинно счетоводство "Техем". 
В тези случаи се начислява служебен разход до 280 литра на ден на човек (на месец това означава до 8 кубически метра), 
а на радиаторите на клиентите с неотчетен разход се начислява максимална мощност. От "Техем" напомниха, че крайният 
срок за корекции в изравнителните сметки за сезон 2016/2017 е 30 септември. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

В. Сега 
 
√ Кабинетът иска да се улесни вносът на чужди работници 
Всякакви специалисти ще имат право на синя карта, а визата за сезонно наетите ще важи 9 месеца 
В опит да пребори демографската криза и липсата на кадри у нас кабинетът ще предложи сериозни облекчения за фирми, 
които искат да наемат чужденци от страни извън ЕС. Сезонните работници, които сега се наемат с работна виза за 90 дни, 
вече ще могат да остават в страната до девет месеца. Синята карта, с която се наемат висококвалифицираните специалисти 
от трети страни, ще важи вече за 4 години вместо за една година и ще важи за всички професии.  
"Облекченията са революционни", обяви вицепремиерът Валери Симеонов, който е сред инициаторите на 
законодателните промени. Според него във всички браншове има глад за специалисти и той очаква "наплив" от чужденци, 
които ще дойдат да работят у нас. Законодателните промени ще бъдат предложени на парламентарните групи на ГЕРБ и 
"Обединени патриоти".  
Таксата, която работодателят плаща на Агенцията по заетостта, ще падне четири пъти - на 100 лв. Отделно на МВР фирмите 
плащат още 145 лв. такса. Симеонов обясни, че се въвежда ускорена процедура за получаване на синя карта за граждани 
на трети страни, които са пребивавали в последните пет години у нас с форма на трудово разрешение за работа. Срокът за 
получаване на синя карта става само 37 дни - в момента отнема месеци, най-вече заради работата на МВР. 
И в миналия мандат на кабинета на ГЕРБ социалното министерство изготви облекчения за наемането на чужденци с 
диплома от университет. Тогава още отпадна изискването работодателят да доказва с пазарен тест, че за мястото няма 
подходящ български кандидат. По това време обаче бе въведен списък с професии, в които може да се наемат специалисти 
- предимно в ИТ сектора. Сега това ограничение отпада, стана ясно от думите на вицепремиера.  
Фирмите са длъжни да плащат на тези кадри поне три пъти над средната заплата за страната. Това означава, че 
минималното възнаграждение за специалист трябва да е около 3000 лв. В закона има изискване да се позволява 
наемането на чужденци само ако за последните 12 месеца те не са повече от 10% от общия персонал. Не е ясно дали и то 
ще отпадне.  
Интересът към сините карти от чуждите работници обаче засега е нисък - към края на юни издадените карти са 67. Около 
3200 сезонни работници за 90 дни са били наети през летния сезон - предимно украинци и молдовци. Това лято има бум 
на наетите работници, защото в началото на мандата на кабинета бе улеснена процедурата за издаването на работни визи 
- това се случва вече за седем дни. По думите на социалния министър Бисер Петков пред комисията по труда тази мярка е 
улеснила българския бизнес и е подкрепила много хотелиери и ресторантьори в осигуряването на работна ръка, която 
липсва. Според него това не застрашава по никакъв начин българския пазар на труда.  
РОДИНА 
Симеонов заяви, че се подготвят и облекчения за издаване на българско гражданство. Целта е срокът да се съкрати на шест 
месеца. "Това е нормален срок, като от тези шест месеца - 4 месеца и 17 дни ще бъдат процедурите, които се извършват в 
обхвата на изпълнителната власт - Агенцията за българите в чужбина, Министерство на правосъдието, Съвета по 
гражданство и министъра на правосъдието, а останалото време ще бъде, за да може вицепрезидентът да подпише 
съответния указ на лицето, което трябва да получи българско гражданство", коментира Симеонов. По думите му в момента 
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около 53 хил. македонци с изрядни документи чакали да получат българско гражданство, но пропуските в закона не 
позволявали това. "Търсим решения и там да получим една ускорена писта за издаването и за получаването на 
гражданство от тези хора", заяви Симеонов. 
 
Investor.bg 
 
√ Преките инвестиции в страната се свиват с над 55% през първите седем месеца 
В същото време български компании правят по-големи инвестиции зад граница 
В периода от януари до края на юли преките инвестиции в България се свиват с над 55% на годишна база, като възлизат на 
431,8 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). 
Към края на юни акумулираната от началото на годината сума възлизаше на 451 млн. евро, предимно от инвестиции под 
формата на дългови инструменти. 
Но само през юли вложенията в българската икономика са на минус в размер на 19,2 млн. евро, при увеличение със 152,4 
млн. евро за юли 2016. 
 

 
 
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 5,6 млн. евро, при 54,4 млн. евро за 
януари – юли 2016 г., или почти 10 пъти по-малки. 

 
 

По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (2,7 млн. евро, 47,6% от общия размер за януари 
– юли 2017 г.), Украйна (0,7 млн. евро, 13,2%) и Казахстан (0,5 млн. евро, 8,2% от общия размер за периода). 
Реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството 
на база на счетоводни данни за финансовия резултат)  е отрицателна и възлиза на 10,5 млн. евро за януари – юли 2017 г., 
при положителна стойност от 310,3 млн. евро за януари – юли 2016 г. 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари – юли 2017 г. са от Холандия (392,1 млн. евро) и Швейцария 
(71,3 млн. евро). 
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             Графики: БНБ 
 
В същото време се забелязва увеличаване на инвестициите, които български компании правят зад граница. По 
предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари – юли 2017 г. нарастват със 113,5 млн. евро, при увеличение 
с 94,6 млн. евро година по-рано. 
През юли 2017 г. те се повишават с 16,8 млн. евро, при нарастване с 15,3 млн. евро за юли 2016 г., сочат данните на БНБ. 
 
√ Износът на България през първото полугодие се е увеличил с 14,5% 
По-голямо увеличение има в търговията със страни извън ЕС 
Износът на България през първото полугодие се е увеличил с 14,5% до 12,868 млрд. евро, показват данни на Българската 
народна банка (БНБ) за външната търговия на страната към края на юни. 
По групи стоки с най-много нараства износът на енергийни ресурси – с 27,3%, или с 268,5 млн. евро. Въпреки това общият 
относителен дял на енергийните ресурси остава нисък – 9,7% от всички изнесени стоки. 
За сравнение, делът на неенергийните стоки достига 90,1%.От тях най-голямо повишение през полугодието отчита износът 
на инвестиционни стоки, който нараства с 19,4%, или с 550,5 млн. евро, до 3,4 млрд. евро. 
Износът на суровини и материали се увеличава с 15,1% през първите шест месеца на 2017 г. спрямо година по-рано, като 
достига 4,9 млрд. евро. 
От януари до края на юни страната ни е изнесла потребителски стоки в размер на 3,3 млрд. евро, като това представлява 
увеличение с 5,2% на годишна база. 
По стокови групи най-голямо увеличение записва износът на неблагородните метали и изделията от тях – с 65,1% спрямо 
същия период на 2016 г. Спад от 5,3% се отчита при продуктите от животински и растителен произход, храни, напитки, 
тютюни и т.н. 
Данните показват още, че през полугодието България е изнасяла  с 11,3% повече продукция за страните от Европейския 
съюз (ЕС), а изнесените стоки са на стойност 8,4 млрд. евро. Цифрите съвпадат с тези на Националния статистически 
институт (НСИ) за търговията на България с ЕС през полугодието. 
По държави с най-много се увеличава износът за Белгия (99,4%), Чехия (44,6%) и Полша (20,3%). 
С най-много се свива търговията за Испания – с 10,5% в сравнение с първите шест месеца на миналата година. 
От статистиката на БНБ става видно още, че износът за държавите извън блока нараства повече – с 21% за периода, 
благодарение на 78,2% повишение в износа за Украйна и 46,9% ръст на износа за руския пазар. 
От Балканските държави с най-много нараства износът за Сърбия (21,4%) и Турция (16,5%). Износът към САЩ се свива със 
7,4% между януари и юни тази година. 
 
EconomyNews 
 
√ 43 млн. лв. за 15 общини 
Договори на обща стойност 43 млн. лева, които са предназначени за рехабилитация на улични мрежи, градска среда и 
училища, получиха в Министерския съвет кметовете на 15 български общини. 
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"Тези пари се превеждат директно на кметовете. Да си направите чисти, ясни и публични поръчки." Това каза премиерът 
Бойко Борисов по време на връчването на първите подписани договори по Програмата за развитие на селските райони 
/ПРСР/ 2014-2020 г. 
Борисов добави, че тези средства ще отидат директно при хората. Затова поиска от кметовете да бъдат максимално бързи 
и ефективни. Той предупреди местната власт да бъде максимално внимателна, "за да няма разследвания от телевизии и 
вестници". Премиерът пожела успех на кметовете, като се надява до следващите местни избори тези поръчки да бъдат 
реализирани. 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов от своя страна поясни, че днес се връчват първите 
договори на общините, но това няма да са единствените. "Вече сме в много активна комуникация със Сдружението на 
общините от гледна точка на стартирането на втория и последен прием по остатъчния бюджет, така че да може да бъдат 
стартирани тези важни инфраструктурни обекти", уточни земеделският министър. Той посочи, че прогнозата с фонд 
"Земеделие" е вторият прием да бъде финализиран до 2-3 месеца, което зависи от предоставянето на документи от страна 
на общините. 
Изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, Живко Живков благодари за възможността за 
подписването на дългоочаквания прием по договорите по мярка 7.2. Той връчи договорите на кметовете на 15-те общини 
в направленията рехабилитация на улични мрежи, градска среда и училища. 
Договорите за 43 мил. лева получиха кметовете на общините Кнежа, Златарица, Вълчедръм, Средец, Вършец, Павликени, 
Долна баня, Хисаря, Дряново, Балчик, Велики Преслав, Угърчин, Лясковец, Белица, Нови пазар. 
 
Econ.bg 
 
√ До година се очаква да има нов закон за земеделските земи 
До десет месеца след приемането на доклада министърът трябва да внесе в парламента проект на закон или кодекс, 
който да урежда изцяло отношенията в земеползването 
До края на годината земеделският министър трябва да внесе в Народното събрание доклад, който да включва анализ на 
нормативната уредба, отнасяща се до собствеността и управлението на земеделските земи, както и стратегия за 
управлението им. До десет месеца след приемането на доклада министърът трябва да внесе в парламента проект на закон 
или кодекс, който да урежда изцяло отношенията в земеползването. 
Това решиха депутатите, като гласуваха проект на ГЕРБ и отхвърлиха аналогичен на БСП, в който се предлагаха по-кратки 
срокове за разрешаване на проблемите. 
Причината за внасянето на двата проекта са сигналите в последно време от собственици на земи за неправомерното им 
преотдаване от страна на арендатори и трудностите по прекратяването на тези договори. 
Депутатът от БСП Георги Гьоков обяви при представянето на проекта на партията си, че след недообмисленото връщане 
на земеделските земи в България се е установило арендно земеделие, което обхваща около 75% от обработваемата земя. 
При 2 млн. собственици това означава, че за почти всеки трети българин е важно да се подобрят отношенията с 
ползвателите на имотите, обясни депутатът. Оценката му е, че тези хора са влезли във феодални зависимости от 
арендаторите и от агроолигарсите и не са способни да защитават интересите, докато са "цакани" с дългосрочни арендни 
договори. Колегата му Светла Бъчварова, която е и бивш заместник-земеделски министър посочи, че е виждала с очите си 
договор за аренда за 60 години. 
Гьоков анализира, че при бездействието на държавата арендаторите се разпореждат с чужда земя, прибират европейски 
и национални субсидии, а си позволят да не плащат ренти. Според него става дума за богата и силно организирана 
прослойка от арендатори, която диктува условията. 
В това време коректните арендатори изнемогват и са принудени да прилагат същите условия по договорите, което 
означава малка рента. Депутатите от ляво призоваха да се помисли за въвеждането на минимална рента, базирана на 
обема продукция, получена от даден имот. 
Депутатите от БСП обясниха и че процедурата по разваляне на договор за аренда минава през съда, което ощетява 
собствениците. 
Цвета Караянчева от ГЕРБ, която е вносител на приетия проект, защити тезата, че е нужно единно законодателство в 
областта на поземлените отношения. 
Според депутати се налага да се опростят процедурите по сключване и разваляне на арендни договори или такива за наем, 
да има регистър, в който да се вписват договорите и от който да се вижда броят на арендодателите. 
Сега има изискване договорите да се вписват в съответните земеделски служби, но никой не следи дали се спазват 
клаузите в тях, посочи Бъчварова. 
На възраженията от ляво, че е твърде дълъг срокът, в който министърът на земеделието да се ангажира с промени, които 
да решат посочените проблеми, Румен Порожанов обясни, че това се налага, защото се търси цялостно решение. 
Той посочи обаче, че преди два месеца и половина, макар и в не много спешен порядък, е започнал да се изготвя анализ 
на проблемите, който се очаква да е готов до началото на октомври. След това на тази база ще се подготви закон или 
кодекс, който да обединява материята, разпределена в момента в четири закона. Той допълни, че е възможно да се 
помисли какво междувременно може да се поправи в законодателството, но трайното решение изисква време. "Нещата 
не са толкова елементарни и не искаме да работим под натиск", обяви той. 
Депутат възрази, че за проблеми, поставени сега, се предлага решение през 2020 г. 
Земеделският министър не отхвърли изцяло идеята да има минимален праг на рентата в зависимост от добива, макар да 
отбеляза, че това решение е непазарно. 
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Той посочи и че се предвижда единна информационна система да замени съществуващите няколко сега, които не 
кореспондират помежду си. 
 
√ Европейският съюз ще прави нова агенция за киберсигурност 
През изминалата година са били извършени повече от 4000 кибератаки на ден чрез софтуер за изнудване, а 80% от 
европейските компании са станали жертва на поне една кибератака 
Европейската комисия и председателят ѝ Жан-Клод Юнкер представиха предложения с широк набор от мерки, които целят 
да повишат киберсигурността в Европейския съюз, съобщават от пресслужбата на Комисията. 
Сред тях е предложение за създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност, която да подпомага държавите членки при 
посрещането на кибератаки, както и въвеждане на нова европейска схема за сертифициране, която да гарантира, че 
продуктите и услугите в света на цифровите технологии са безопасни за ползване. 
През изминалата година са били извършени повече от 4000 кибератаки на ден чрез софтуер за изнудване, а 80% от 
европейските компании са станали жертва на поне една кибератака. Само за последните четири години икономическото 
въздействие от киберпрестъпността е нараснало петкратно. 
Именно това налага необходимостта ЕС да изгради по-силна устойчивост на кибератаките и да създаде ефективен 
механизъм за кибервъзпиране и за отговор с наказателноправни средства на кибератаките, за да бъдат по-добре защитени 
европейските граждани, предприятия и публични институции, коментират от ЕК. 
Като се използва опита на съществуващата Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), 
новата агенция ще има постоянен мандат да подпомага държавите членки при предприемането на ефективни мерки за 
предотвратяване на кибератаки и за противодействието им. Агенцията ще организира годишни общоевропейски учения 
по киберсигурност и ще осигурява по-добър обмен на знания и информация за заплахи чрез създаването на центрове за 
обмен и анализ на информация, като така ще се подобри готовността на ЕС за реакция. 
Агенцията за киберсигурност също така ще помогне за въвеждането и прилагането на общоевропейска нормативна уредба 
за сертифициране, предложена от Комисията с цел гарантиране на съответствие на продуктите и услугите с изискванията 
за киберсигурност. Сертификатите за киберсигурност ще се признават във всички държави членки, което ще доведе до 
намаление на административната тежест и цените за дружествата, се казва още в прессъобщението. 
 
Дневник 
 
√ Газът се очаква да поевтинее с над 7% от октомври 
Природният газ ще поевтинее със 7.29% от октомври до 343.22 лв. за 1000 куб. м без акциз и ДДС, или 32.26 лв. за 
мегаватчас. Това показват изчисленията на работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която 
трябва да одобри новата цена. 
Това означава, че регулаторът е удовлетворил искането на "Булгаргаз" за цената през четвъртото тримесечие, съобщава  
"Капитал daily". 
Докладът на работната група ще бъде обсъден на открито заседание на 25 септември, след което КЕВР трябва да вземе 
своето решение, което ще влезе в сила на 1 октомври. 
При такава промяна в цената - над 5%, би трябвало да се коригират и цените на парното. В този случай обаче не се знае 
още дали това ще се случи, тъй като от 1 октомври би трябвало да се вдигнат и цените за пренос и достъп на газ, които 
потребителите плащат на "Булгартрансгаз". 
Според изчисления на регулатора това ще се отрази в крайната цена на различните видове потребители между 0.36 и 2.5%, 
а специално за "Топлофикация София" - с малко под 2.5%. Индустрията, както и топлофикациите са недоволни от 
поскъпването и изчисляват, че самата цена за пренос, която в момента е 19.73 лв. за 1000 куб. метра, ще се увеличи с до 
60%, което според тях е необосновано. 
През четвъртото тримесечие "Булгаргаз" ще разчита освен на руския газ и на местния добив от находището "Галата", за 
който през август е сключен договор с концесионера "Петрокелтик". 
 
В. Земя 
 
√ Стартира делото срещу по-високата цена на парното и топлата вода 
Делото срещу решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което бе увеличена цената на 
топлинната енергия, започна вчера.В края на април стана известно, че прокуратурата е оспорила решението на регулатора 
пред столичния административен съд. С него КЕВР реално е увеличил цената на парното и топлата вода с повече от 25 
процента, аргументираха се през април от Върховната административна прокуратура. Според протеста на държавното 
обвинение с решението си енергийният регулатор на практика се е съгласил да не спази закона, за да осигури 
повишаването на съответните цени. “Подобна ситуация не е в унисон и с целите по член 2 от Закона за енергетиката и с 
основните, ръководните начала за дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на 
закона въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и 
прозрачност. Създадено е положение на предопределеност, тъй като производството е реализирано в обстановка на 
сигурност, че цената на природния газ, обуславяща настоящото решение неминуемо ще бъде утвърдена“, се казваше в 
съобщението на прокуратурата. Решението на КЕВР се отдалечавало твърде и от няколко правни принципи – на 
оправданите правни очаквания; на последователност и предвидимост, според който органът е трябвало своевременно и 
публично да огласи критериите, вътрешните правила и установената си практика по прилагане на закона и постигане на 
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целите му; както и принципа на съразмерността, който налага органите да упражняват правомощията си по разумен начин, 
добросъвестно и справедливо. Прокуратурата оспори решението на КЕВР и за цената на газа, в сила от 1 април, при което 
суровината поскъпна с близо 30 на сто, заради допуснати съществени нарушения. 
 
√ Пришпорват най-големите общини да се борят с мръсния въздух 
Екоминистерството отново пришпори общините с проблемно мръсен въздух да се заемат спешно с решаването на 
проблема. Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков е изпратил писмо до кметовете на 28-те 
най-големи общини в страната и ги призовава да изпълнят задължението си по закон да работят по действащи общински 
програми за качеството на атмосферния въздух, които са основно средство за справяне с наднорменото замърсяване. 
Ведомството е изпратило и конкретни указания за актуализиране на програмите, за да постигнат поставени цели. 
Възможно най-точно трябва да се определят източниците на вредни емисии, разположението им и количествата вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух. “Това е от изключително значение за избор на правилните мерки в 
програмите, с които да бъде постигнато съответствието с допустимите нормите за качество на въздуха. Със средства на 
оперативна програма за 2014–2020 г. в момента се актуализират програмите за качеството на атмосферния въздух на 
общините Асеновград, Благоевград, Варна, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Перник, Пловдив, Шумен, 
коментира Дневник.бг. В писмото се припомня, че на 5 април, 2017 г. съдът на ЕС в Люксембург излезе с решение, според 
което България не е спазила допустимите норми на замърсяване с фини прахови частици в цялата страна. 
 
Sinor.bg 
 
√ Премиерът получи декларация от 32-те браншови организации в сектора за аграрната политика след 2020 г. 
На среща с министър-председателя Бойко Борисов представители от земеделския сектор връчиха Декларация за подкрепа 
на „Силна ОСП след 2020 г.“, подписана от 32 браншови организации, съобщиха от пресцентъра на агроведомството. В нея 
се съдържа позицията на българската земеделска общност за бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г. 
Основният акцент в нея е геостратегическото значение на селскостопанския сектор, неговата значимост за икономиката на 
страната и развитието на селските райони, както и необходимостта от постигането на икономически жизнеспособен, 
конкурентен на единния европейски пазар и пазарно ориентиран аграрен сектор. Той е способен да обезпечи 
продоволствената сигурност чрез снабдяване с качествени храни на достъпни цени, както и да предостави  обществени и 
екологични стоки и услуги в полза на обществото. 
ОСП е най-силната връзка на всички 28 страни в ЕС и земеделието е важен отрасъл,  изискващ не само обща политика, но 
и внимание и подкрепа посредством общия европейки бюджет както за селско стопанство, така и за селските райони. 
Значимостта на бюджета на ОСП се обуславя и от факта, че той представлява 40% от общия бюджет на ЕС за периода 2014-
2020 г. 
На срещата с премиера Бойко Борисов бяха обсъдени актуални въпроси във връзка с предстоящите преговори за бъдещата 
ОСП и приоритетите в сектора, както и текущи въпроси, касаещи основни принципни теми като състоянието и 
перспективите за износ на български земеделски стоки за страни извън ЕС. 
От страна на земеделските производители беше изразена удовлетореност от добрата комуникация и сътрудничество с 
екипа на Министерство на земеделието, храните и горите, както при подготовката на позицията на бранша, така и при 
разрешаването на неотложните проблеми, възникнали в поземлените отношения, както в частта на оперативните 
действия, така и в подготовката на законодателни промени. 
 
Agrozona  
 
√ Над 4 млн. тона са запасите от пшеница 
4 050 543 тона са запасите от пшеница у нас към 15 септември, показват данни на Министерство на земеделието, храните 
и горите. Общият ресурс с който страната разполага за реколтна 2017/2018 г. е в размер на 6 082 555 тона. 
Потреблението е  2 032 012 тона. От тях сме изяли 212 хил. тона, а за фураж са отишли 106 хиляди тона. За индустриална 
употреба са отишли  8,4 хил. тона. Износът е в размер на 1,705,612, като вътреобщностните доставки са 1,5 млн. тона, а 
към трети страни са отишли 187 хил. тона. 
При ечемика разполагаме с  655 393 тона в т.ч. 13 022 т. пролетен ечемик. Потреблението е 265 554 тона, от които 
потребено в страната 66 000 т. и напуснали 199 554 тона. Запасите се оценяват на 389 839 тона. 
 
Fermer.bg 
 
√ Остават 5 дни до отварянето на приема по мярка 14 
Документи за кандидатстване ще се приемат до 31 октомври 
Приемът по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-
2020 г. стартира на 25 септември.  
Документи за кандидатстване ще се приемат до 31 октомври 2017 г. в областните дирекции на Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ). 
Бюджетът по мярка 14 е в размер на левовата равностойност на 56 859 510,50 евро. Финансова помощ ще се предоставя 
на земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно петгодишни поети ангажименти. Те могат да бъдат 
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както за една, така и за комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи за хуманното отношение към едрите и 
дребни преживни животни. 
Земеделските стопани, които заявяват подпомагане за свободно отглеждане на открито трябва да са регистрирани в 
Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и да осигуряват възможност за паша на заявените животни. 
Субсидиите се получават под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. Помощта се 
предоставя за максимален срок от пет години при условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и ангажиментите 
посочени в план-програмата, която е неразделна част от заявлението за подпомагане. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Излишъкът в бюджета надхвърли 2 млрд. лв., намалява и безработицата в България 
Коментар на Александър Иванов пред Bulgaria ON AIR 
2 млрд. и 100 млн. лв е натрупаният излишък в държавната хазна към този момент. Значително намалява и безработицата 
в страната ни, посочи в студиото на "Денят ON AIR" депутатът от ГЕРБ Александър Иванов. 
"Един такъв излишък обаче не бива да бъде пропилян нецелесъобразно. Затова и ГЕРБ държи изключително много да има 
устойчивост и предвидимост на приходите в бюджета", допълни още той. 
По повод словесната престрелка между президента Румен Радев и премиера Бойко Борисов по-рано днес във връзка с 
новите изтребители, Иванов уточни, че е създадена временна комисия, която да реши дали процедурата да бъде 
стартирана отново. 
"Освен за огромни финансови ресурси тук става въпрос и за поетия към НАТО и нашите eвроатлантически съюзници 
ангажимент", категоричен бе депутатът от ГЕРБ. 
Пред Bulgaria ON AIR Александър Иванов коментира още новото предложение за промени в Закона за ограничаване на 
плащанията в брой. 
След като по-рано тази година то бе отхвърлено, сега отново има предложение таванът да се намали от 10 хил. лв. на 5 
хил. лв. 
"Човек, който може да регламентира произхода на средствата си няма от какво да се притеснява. По този начин се стремим 
да намалим сивата икономика", обясни гостът. 
По думите му предложението съответства на практиката в други страни от Европейския съюз, където прагът за плащанията 
в брой е в диапазон от 2 хил. до 3 хил. евро. 
Предвижда се ограничението да се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им 
равностойност е равна или надвишава 5 хил. лв. по курса на Българската народна банка в деня на плащането. 
Александър Иванов увери, че не се очаква нито увеличение на административната тежест, нито увеличение на разходите 
за администриране след въвеждането на мярката. 
 
В. Стандарт 
 
√ Междуведомствена работна група ще разгледа методиката за санирането 
Вече е сформирана междуведомствена работна група, която ще разгледа методиката на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предстои работата на включените в групата експерти да 
стартира. Това обяви днес министърът не регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който заедно със 
заместник-министър Малина Крумова проведе среща с членове на Управителния съвет на Камарата на строителите в 
България, съобщиха от пресцентъра на ведомството. 
Програмата трябва да се оптимизира, като се промени методиката и в нея се предвиди по-строг контрол, каза още 
министър Нанков. Той посочи, че за тази цел с новия Устройствен правилник на министерството е създаден нов отдел 
„Контрол и мониторинг“ в дирекция „Жилищна политика“, която осъществява методическото ръководство на програмата.  
Регионалният министър напомни, че бъдещето на програмата зависи от дебатите, които ще бъдат проведени в Народното 
събрание. 
Заместник-министър Крумова посочи, че Камарата на строителите в България също може да даде насоки за добри 
практики по отношение на качеството на изпълнение, неквалифицирания персонал и неспазването на изискванията за 
безопасност на места, които са констатирани при реализацията на отделни обекти. 
Стоим зад програмата. Тя има социален ефект, давайки работа на фирмите. Членовете на камарата имат задължението да 
спазват изискванията, но няма достатъчно квалифицирани кадри в страната, коментира от своя страна председателят на 
КСБ инж. Николай Станков. 
Затова по време на срещата бяха дискутирани и професионалното образование и обучение, което да осигури 
необходимите кадри за строителния бранш. 
С представителите на камарата министър Нанков обсъди още реализацията на големите инфраструктурни проекти. Той 
обяви, че през месец октомври т.г ще бъде обявен търг за проектиране на оставащия за изграждане участък от АМ „Хемус“. 
Стартираха обществените поръчки за скоростния път София – Калотина и за тунел „Железница“ на АМ „Струма“. В края на 
годината се предвижда да бъде обявен и търгът за избор на изпълнител за пътя Ботевград – Мездра, посочи регионалният 
министър. 
По време на срещата беше коментирана също нормативната уредба, регламентираща строителния бранш. Министър 
Нанков посочи, че ще се върви в посока по-голяма електронизация на заявяване на услуги от администрацията, като се 
предвижда справки от регистрите да се извършват по служебен ред. 
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Обсъдени бяха и въвеждането на типови договори и процедури при възлагането на обществени поръчки, което ще намали 
възможностите за обжалване на процедурите и ще съдейства за по-доброто изпълнение на проектите. 
 
Money.bg 
 
√ Πpиxoдитe нa ИT индycтpиятa щe нaдxвъpлят 15% oт иĸoнoмиĸaтa пpeз 2018-a 
Oпepaтивнитe пpиxoди нa ИT индycтpиятa в Бългapия ĸaтo пpoцeнт oт бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ) ce yвeличaвaт зa 
тpeтa, чeтвъpтa пopeднa гoдинa. A пpoгнoзaтa ни e, чe пpeз 2018 гoдинa щe пpoдължaт дa pacтaт 
Toвa ĸoмeнтиpa Людмил Cтoйчeв в eфиpa нa ВlооmbеrgТV и изpaзи yвepeнocт, чe дeлът нa ceĸтopa в иĸoнoмиĸaтa щe 
дocтигнe cepиoзни paзмepи. 
"Дoĸaтo пpeз 2015 гoдинa пpиxoдитe нa индycтpиятa ca били 12,5% oт БBΠ, тo пpeз 2018 гoдинa пpoгнoзиpaмe, чe тaзи 
цифpa щe нaдxвъpли 15%", пocoчвa тoй. 
Cпopeд изчиcлeниятa зa минaлaтa гoдинa oбopoтът нa инфopмaциoннитe и ĸoмyниĸaциoннитe тexнoлoгии e дocтигнaл 10 
милиapдa лeвa, ĸaтo тoй e aĸyмyлиpaн oт нaд 14 xиляди ĸoмпaнии. Eĸcпepтитe oцeнявaт, чe в индycтpиятa ca зaeти 100 
xиляди дyши, a пo дyмитe нa cтoличния ĸмeт Йopдaнĸa Фaндъĸoвa caмo в Coфия в ИT фиpми paбoтят 25 xиляди дyши. 
"Haшитe ĸoмпaнии ca дocтa дивepcифициpaни и paбoтят в мнoгo paзлични cфepи - 23 paзлични ceĸтopa", oбяcнявa Cтoйчeв. 
"Teзи цифpи ca бaзиcни нe caмo зa caмaтa индycтpия, a зa тoвa нaĸъдe въpви иĸoнoмиĸaтa нa Бългapия. Дaли тaзи 
индycтpия имa пoтeнциaлa дa издигнe иĸoнoмиĸaтa нa мaлĸo пo-виcoĸo нивo oт тeĸyщoтo", дoпълвa eĸcпepтът. 
 
√ Цената на петрола възстановява вчерашния спад 
Цeнитe нa пeтpoлa oт cвeтoвнитe eтaлoнни мapĸи в cpядa ce пoĸaчвaт cлeд пoнижeниeтo им дeн пo-paнo. 
Aнaлизaтopитe oчaĸвaт oтcлaбвaнe нa тeмпoвeтe нa нapacтвaнe нa cтoĸoвитe зaпacи в CAЩ, дoĸoлĸoтo пpepaбoтвaтeлнитe 
зaвoди възoбнoвявaт paбoтa и ce oтĸaзвaт oт плaнoви peмoнти. 
Hoeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ cyтpинтa пocĸъпвaт c 16 цeнтa - дo $55,3 зa бapeл. 
Ha тъpгoвиятa във втopниĸ цeнтa им cпaднa c $0,34 (0,61%) - дo $55,14 зa бapeл. 
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ днec pacтaт c 28 цeнтa, дocтигaйĸи $49,76 зa бapeл. B ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия 
тe бяxa cпaднaли c $0,43 (0,86%) - дo $49,48 зa бapeл. 
Haй-мaлĸo 13 aмepиĸaнcĸи пpepaбoтвaтeлни зaвoди, вĸлючитeлнo нaй-гoлeмият в cтpaнaтa Моtіvа Еntеrрrіѕеѕ, имaт 
нaмepeниe дa oтлoжaт тpaдициoнни eceнни пpoфилaĸтични peмoнти, зa дa пpoизвeдaт пoвeчe пpoдyĸция, чиятo цeнa ce 
вдигнa. Πo тoзи нaчин вepoятнo CAЩ щe избeгнaт oбичaйния зa тoзи пepиoд cпaд в тъpceнeтo нa cypoвинaтa. 
Aмepиĸaнcĸият инcтитyт пo пeтpoлa (АРІ) във втopниĸ oтчeтe pъcт нa зaпacитe oт cypoвинaтa пpeз минaлaтa ceдмицa c 1,4 
млн. бapeлa, нa бeнзин - c 5,1 млн. бapeлa и нa дpyги дecтилaти - c 6,1 млн. бapeлa. 
Oфициaлнитe дaнни нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo щe излязaт пo-ĸъcнo в cpядa. Aнaлизaтopитe , aнĸeтиpaни oт Ѕ&Р Glоbаl 
Рlаttѕ, oчaĸвaт yвeличeниe нa peзepвитe c 2,4 млн. бapeлa, пpи cпaд в зaпacитe oт гopивo. 
Учacтницитe нa пaзapa oчaĸвaт peзyлтaтитe oт cpeщaтa нa пeтpoлнитe миниcтpи нa yчacтницитe в cпopaзyмeниeтo OΠEK+ 
зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa, ĸoeтo щe ce пpoвeдe в пeтъĸ. Иpaĸ и няĸoи дpyги cтpaни ce зacтъпвaт зa дoпълнитeлнo 
cъĸpaщaвaнe нa пpoизвoдcтвoтo c 1 пpoцeнт, cтaнa яcнo oт вчepaшнo изĸaзвaнe нa миниcтъpa нa пeтpoлa Джaбap aл-
Лyeйби. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските индекси без промени след рекордите на Уолстрийт 
Акциите в Азия се търгуваха предимно без промяна в цените днес, след като щатските индекси отново записаха рекордни 
стойности вчера, въпреки че измененията бяха ограничени на фона на изчаквателната позиция преди края на срещата на 
Федералния резерв по-късно днес. 
Централната банка на САЩ се очаква да обяви решенията си относно паричната политика, като прогнозите са за запазване 
на лихвите без промяна и за евентуално ограичаване на програмата за изкупуване на облигации, което може да започне в 
идните месеци. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI остана почти без промяна днес. 
Японският индекс Nikkei 225 също се търгуваше без промяна. Шанхайският основен индекс изгуби 0.2%, докато 
хонконгският Hang Seng добави 0.2% към стойността си. 
Трите основни щатски индекса вчера записаха повишения, затваряйки на рекордни нива, като акциите на финансовите 
компании бяха с най-голям принос за това. 
Доларът се търгуваше близо до осемседмичен връх спрямо йената, подкрепен от ръста на лихвите по щатските държавни 
облигации, които достигнаха едномесечни върхове преди изявлението на Фед. 
Доларът остана почти без промяна на ниво от 111.515 йени, след като вчера докосна 111.880, което бе най-високото му 
ниво от края на юли. 
Валутните пазари демонстрираха ограничена реакция на последните коментари на Доналд Тръмп по адрес на Северна 
Корея. 
В реч пред ООН вчера Тръмп заяви, че САЩ ще бъде принудена “напълно да унищожи” Северна Корея, освен ако Пхенян 
не отстъпи от ядрената си програма. 
Южнокорейският индекс KOSPI губи 0.1%, вонът поскъпна с 0.2%, до 1 128.9 спрямо долара, в сравнение с 1 131.3. 
Еврото бележи повишение до 1.2019 спрямо долара, което е най-високото му ниво от 11 септември. 
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Доларовият индекс, който следи представянето на кошница от шест други основни валути, отчита леко понижение до 
91.736 пункта. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации е близо до нивото от 2.246% - едномесечният връх, достигнат вчера. 
При суровините цените на петрола нараснаха, след като петролният министър на Ирак заяви, че ОПЕК и други страни 
производителки обмислят продължаване и дори увеличаване на ограниченията в производството с цел намаляването на 
свръхпредлагането. 
В същото време нови данни показаха, че петролните запаси на САЩ отчитат по-малък от очаквания ръст. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха с 0.4%, до 55.37 долара за барел, докато тези на щатския лек суров петрол 
добавиха 0.75% към цената си, до 49.85 долара за барел. 


