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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Bulgaria On Air 
 
√ Бизнесът у нас не търси персонал, кадрите били неквалифицирани 
Какви са причините? Коментар на Добрин Иванов от АИКБ и икономиста Мика Зайкова   
Криза за кадри на трудовия пазар у нас. В продължение на 4 години в периода 2012 - 2016 г. почти половината от 
работещите предприятия не са наемали работници. Това показва изследване на Националния статистически институт. Към 
края на 2016 г. у нас са функционирали 350 хил. предприятия. Близо 170 хил. от компаниите не са търсили работници през 
разглеждания период. 
Икономистът Мика Зайкова посочи пред Bulgaria ON AIR, че тази статистика е свързана с жизнения цикъл на предприятията. 
По думите ѝ жизненият цикъл на българските фирми е много кратък.  
"Средно на година се раждат 12% фирми, от които задължително 10% след една година "умират". Нашето законодателство 
е толкова нечитаво, че се поправя поне 5 пъти в годината", обясни тя и отбеляза, че трябва да бъде поправен Търговският 
закон в частта за несъстоятелността. 
"Хората започват да работят по 12 часа. Има фирми, в които постоянният персонал е една трета от персонала. Имаме 100 
хил. души, които са трайно безработни", каза още Мика Зайкова. 
Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов посочи, че през последните 3 години основният проблем на бизнеса е 
именно липсата на работна ръка. Той каза, че около 92% от предприятията в България са микропредприятия - до 10 
човека нает персонал.  
Иванов обясни, че всяка предприемаческа идея започва със създаване на предприятие, но когато предприемачът започне 
да я реализира, той гледа да минимизира всички разходи, включително разходите за работници. 
"Във всички сектори на икономиката липсва работна ръка. Безработницата е структурна. Новосъздадените фирми трябва 
да се конкурират за работна ръка с малки, средни и големи фирми. Кадрите са оскъдни, неквалифицирани и неподготвени 
да заемат свободните работни места", каза още Иванов в "България сутрин". 
За повече информация вижте видеото. 

 
Novini.bg 
 
√ Финансист: У нас има 150 000 трайно безработни 
В България има около 150 000 трайно безработни хора и това се дължи на много фактори, но най-основният от тях е липсата 
на стратегия и визия. 10 процента пък е безработицата сред младите хора. Това заяви в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR 
финансовият експерт Мика Зайкова и допълни още, че за тази цел трябва да се търсят реформи в търговския закон. 
,,Имаме много добри лекари, инженери, но за жалост поради ниските доходи те са принудени да търсят реализацията си 
в чужбина. В този смисъл ние не полагаме достатъчно грижи за тях, за да ги накараме да останат тук'', добави Зайкова. 
По думите й в България има грешна мигрантска политика и би трябвало да се търси усилено работна ръка от близки до 
нашата народност хора. 
От своя страна изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Добрин Иванов заяви, че 
големият проблем на българския бизнес е липсата на работна ръка. 
,,Родният бизнес трябва да се конкурира за работна ръка, макар и за момента тя да е оскъдна и недотам квалифицирана. 
Има структурна безработица. Друг проблем е, че хората нямат елементарни познания'', поясни още Иванов. 
,,Бизнесът има своето място в образованието. Почти винаги персоналът, който е нает, минава през курс за придобиване на 
квалификация, така че не мога да кажа, че българският бизнес е безотговорен към бъдещите си кадри'', каза директорът 
на АИКБ. 
,,Бизнесът трябва да погледне извън местния пазар - в чужбина. Също така считам, че трябва да се ускорят процесите за 
даване на разрешително за работа'', завърши коментара си Добрин Иванов. 
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√ Лобизъм на поразия около промените в Закона за счетоводството  
На 12 юни 2018 г., четирите национално представителни работодателски организации, обединени в Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати до министъра на финансите - г-н Владислав Горанов писмо с 
предложения за изменение и допълнение на Закона за счетоводството. 
Инициативата на работодателите не беше резултат на тяхно случайно хрумване или на някаква солова инициатива. Тя беше 
следствие на Решение № 411 на Министерския съвет от 19 май 2016 година за приемане на План за действие с мерки, 
адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, както и на решението по 
точка 3 от дневния ред на Националния икономически съвет, състоял се на 18 май 2018 година. 
Следствие на тези две решения на важни институции и органи беше и създаването на работна група към Министерството 
на финансите, която да обсъди и изготви Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството по отношение на 
прага на задължителния одит на годишните финансови отчети, което да намали административната тежест на малките 
предприятия в страната. 
Последното изречение вероятно звучи малко суховато, но за сметка на това точно описва проблема - определени 
изисквания на Закона за счетоводството, свързани с одита на годишните финансови отчети създават проблеми, те са 
неприемлива административна тежест за малките предприятия, която едновременно с това не носи нищо съществено на 
хазната и на фиска. Затова тези, на които това им е работа - работодателските организации, предлагат проект на 
законопроект, който да измени и допълни Закона за счетоводството и да реши проблема. Точно това те правят и по 
възможно най-уважителен начин го изпращат на министъра на финансите с писмо на АОБР № 17-00-33/12.06.2018 г. 
В мотивите към законопроекта, който работодателските организации изпращат на Министъра на финансите, е отбелязано 
следното: 
"Регламентираните в Закона за счетоводството критерии за извършване на независим финансов одит, създават 
непропорционална на финансовите и административни възможности на предприятията тежест. При транспониране на 
Директива 2013/34/ЕС не са отчетени обективираните в съображенията за приемането ѝ цели. Регулаторните механизми 
в директивата са в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност при въвеждане на административна 
тежест, но националният закон не е съобразен с тях." 
Подобна ситуация не е новост за българската публика - "транспонирали сме нещо" - ама или сме въвели по-тежки 
изисквания от оригиналното европейско законодателство (това вече почти официално се нарича "goldplating" - 
"позлатяване" на законодателството) или просто сме свършили работата като кучето на нивата. Затова и е съвсем логично, 
"позлатяването", "окучването" или "закучването" на законодателството да бъде поправено, още повече, че става дума 
буквално за смяната на две числа. (За любителите на точните формулировки ще цитираме законодателната идея на 
работодателите изцяло: "Параграф единствен. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 
В ал. 1 буква "а" числото "2 000 000" се заменя с "4 000 000". 
В ал. 1 буква "б" числото "4 000 000" се заменя с "8 000 000". 
Алинеи 2 и 3 се отменят"). 
Сега вече може да преведем от юридически на човешки език, написаното по-горе. Действащият в момента Закон за 
счетоводството у нас определя вида на предприятията съгласно размера им в своята Глава втора: Категории предприятия 
и групи предприятия, Раздел I: Категории предприятия. Там в алинея 3) на член19 се прави следното определение: 
"3) Малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два 
от следните показателя: 
балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.; 
нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.; 
средна численост на персонала за отчетния период - 50 души." 
Това е дефиницията за малки предприятия съгласно Закона за счетоводството на Република България. 
Законодателят обаче е предвидил по-широк кръг от субекти, за които да се прилага задължителното одитиране. Законът 
за счетоводството поставя изискване за извършване на независим финансов одит на малки предприятия, които към 31 
декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели: 
а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.; 
б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.; 
в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души". 
Можем само да гадаем какви са били съображенията за приемането на горната норма, но факт е че приетата национална 
мярка за изпълнение ЧЕТИРИ ПЪТИ надхвърля изискванията на общностния акт. Това ако не е законодателно 
"позлатяване" - "goldplating", здраве му кажи. 
Разбира се, въпросното раздуване на обхвата на независимия финансов одит по никакъв начин не благоприятства 
ефективното прилагане на Директива 2013/34/ЕС. Напротив, то просто създава допълнителни трудности за малките 
предприятия при осъществяването на дейността им. Тези трудности по стар български обичай са напълно необосновани. 
По тази причина, авторите на законодателното предложение, което работодателските организации са изпратили на 
Министъра на финансите, са написали дословно в мотивите следното: 
"В България извършването на одит на малки предприятия не се налага заради специфичните условия или потребности на 
тези предприятия и на ползвателите на финансовите им отчети и неясна остава причината за въвеждането многократно 
по-ниски прагове за задължителен одит на предприятията. 
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В почти 100% от малките предприятия, които се одитират съгласно действащото законодателство едни и същи физически 
лица са както собственици на капитала, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна-одитор да 
гарантира достоверността на финансовите отчети на предприятията им". 
Създателите на коментираната европейска директива, със сигурност са вряли и кипели в проблемите на "goldplating"-а и 
сякаш са знаели, какво ще стане в милата ни Родина, защото в Директивата има изричен запис, който отправя 
недвусмислена препоръка към държавите - членки. Цитираме я дословно: 
"Годишните финансови отчети на малките предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване 
на одит, тъй като одитът може да представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като 
същевременно в много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се 
нуждаят особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите отчети." 
Едва ли може да се каже по-ясно. Въпросната Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 
година, относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове 
предприятия, въвежда задължение за държавите-членки да гарантират, че финансовите отчети на предприятията, 
извършващи дейност в обществен интерес, както и на средните и големите предприятия, се одитират от един или повече 
задължителни одитори или одиторски дружества. За малките предприятия, тя направо препоръчва обратното. 
Въз основа на всичко това работодателските организации от АОБР предлагат на просветеното внимание на г-н Министъра 
на финансите съвсем естественото и логично предложение показателите за задължително одитиране да се вдигнат. 
Предложението следва пряко от препоръките на Директивата и от дефиницията на Закона за счетоводството, какво е малко 
предприятие. От АОБР (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ) предлагат: 
а) балансова стойност на активите - от 2 000 000 лева да се повиши на 4 000 000 лева; 
б) нетни приходи от продажби - от 4 000 000 лева да се повиши на 8 000 000 лева. 
Що се отнася до споменатата отмяна на две алинеи - 2) и 3) на член 37 на Закона, с това предложение се цели премахването 
на други необосновани изисквания за задължителен независим финансов одит - този път основаващи се само на правната 
форма на юридическото лице, но не и на обективни критерии. (Под "обективни критерии" трябва да разбираме годишните 
и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции, както и 
консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията). 
И наистина, тези две действащи алинеи създават правен абсурд, като задължават дори и микропредприятия да одитират 
своите отчети, ако са АД, КАД или дъщерно дружество на дружество - майка, което изготвя консолидиран финансов отчет. 
В същото време Директивата препоръчва на държавите членки следното по отношение на микропредприятията: 
"Микропредприятията разполагат с ограничени ресурси, с които да изпълнят високите регулаторни изисквания. Ето защо 
следва да е възможно държавите-членки да освобождават микропредприятията от някои задължения, приложими за 
малките предприятия, които биха довели до ненужно голяма административна тежест за тях." 
Както се вижда, не става дума за лобизъм в интерес на едно или две предприятия. Субект на предлаганите промени са 
хиляди предприятия. Според работодателските организации, които се позовават на данни на НСИ, разглежданите 
предложения за промени биха облагодетелствали в добрия смисъл на думата, повече от 6500 предприятия, което най-
просто означава, че 13 милиона лева ще бъдат спестени на целокупната бизнес общност. 
Не става дума и за въвеждане на някаква необоснована привилегия - предложенията са един път логични и второ - 
произтичат до голяма степен от самата Директива, която е "транспонирана" у нас по такъв талантлив начин. 
Както беше казано по-горе, Министърът на финансите беше така добър да създаде работна група, която да се занимае с 
описаните проблеми и недомислия. Тук обаче започва поредица от весели недоразумения, която заплашва приемането 
на ясните, смислени и добронамерени предложения, описани и обосновани по-горе. 
Да започнем със състава на създадената от Министъра работна група (Заповед № ЗМФ-681 от 16.07.2018 г.). Без да 
цитираме имена, в нея влизат: 
Ръководител на работната група: началник на отдел "Счетоводно законодателство", дирекция "Данъчна политика", 
Министерство на финансите. 
Членове на работната група са: Началникът на отдел "Политика за МСП", дирекция "Икономически политика за 
насърчаване", Министерство на икономиката; Главен експерт в отдел "Политика за МСП", дирекция "Икономически 
политика за насърчаване", Министерство на икономиката; Старши експерт в дирекция "Икономически политика за 
насърчаване", министерство на икономиката; Декан на финансово-счетоводния факултет на УНСС; Финансовият директор 
на Българската стопанска камара (БСК); Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ); Директорът по тристранното сътрудничество в АИКБ; Председателят на УС на Асоциацията на счетоводните къщи 
в България (АСКБ); Председателят на УС на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП); 
Председателят на УС на Института на професионалните счетоводители в България (ИПСБ); Заместник-председателят на УС 
на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС); Член на УС на Института на дипломираните експерт-
счетоводители (ИДЕС); Началник на отдел "Данъчна методология" в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" в 
НАП; Началник на отдел "Национални стратегии и програми за развитие", дирекция "Икономическа и финансова 
политика", Министерство на финансите; Главен експерт, дирекция "Данъчна политика", Министерство на финансите; Още 
един главен експерт, дирекция "Данъчна политика", Министерство на финансите; Старши експерт, дирекция "Данъчна 
политика", Министерство на финансите. 
Общо осемнадесет (18) души. Умишлено не пиша имената - тук важна е точно институционалната принадлежност. 
Представители на организациите, които са инициирали събирането на работната група, са трима души от две (!) 
национално представителни работодателски организации - АИКБ и БСК. Защо останалите две организации, подписали 
предложенията за изменения и допълнения в Закона за счетоводството, са игнорирани, аналите мълчат. 
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Срещу тях стоят като стена шест (6) или, ако предпочитате, пет плюс един представители на одиторската гилдия, за които 
не можем да имаме никакви подозрения, че ще бъдат против дискутираните до сега предложения. Докато при 
работодателите са представени две организации (с трима души) от четири налични, при одиторската гилдия нещата са 
точно обратните - там са пет души от три от съсловните, гилдийни организации плюс деканът на финансово-счетоводния 
факултет на УНСС. Добре че никой не се е сетил за останалите икономически университети в Свищов, Варна, Пловдив и 
прочее, че групата щеше да набъбне още. 
Останалите осем места в работната група са разпределени между министерството на икономиката и Министерството на 
финансите. Ако приемем, че представителите на държавната администрация ще заемат неутрална позиция (това всъщност 
е една крайно благоприятна за работодателите прогноза, която е в значителна степен съмнителна, но все пак...), то 
аритметиката на работната група е ясна - шестима срещу трима. Познайте, дали работната група ще подкрепи иначе съвсем 
ясните и изчистени предложения за промени в Закона за счетоводството. 
Моето кристално кълбо пак е на ремонт, но от него вече няма нужда, защото вече беше проведено първото заседание на 
работната група и от протокола й вече се виждат първите симптоми на организирана съпротива, идваща от страна на 
счетоводно-одиторското лоби, не дотам деликатно подкрепено и от държавната администрация. 
Ето какво ни разказва Протокол № 1 от заседанието на работната група, състояло се на 24 юли 2018 година, вторник в 
Приемна № 3 на Министерството на финансите: 
Представителите на намиращите се в убедително малцинство "по дефолт" (така е подредил картите г-н Министърът на 
финансите) работодателски организации, са си казали предложенията и аргументите в духа на изложеното по-горе. И след 
това се започва една, ... "мътна и кървава", както се казва в народното умотворение. 
Началничката на отдел "Счетоводно законодателство", дирекция "Данъчна политика" в Министерство на финансите и 
ръководител на работната група е информирала присъствуващите, че "по мнение на юристите от МФ, задължителният 
одит не представлява административна тежест за предприятията. Административната тежест би следвало да се разбира в 
контекста на предоставянето на административни услуги от страна на администрацията, а при одитирането на ГФО 
(годишните финансови отчети) случаят не е такъв". Очевидно, когато тежестта идва от страна на частни предприятия, 
предоставящи услуги, тя нито е административна, нито е тежест. Тя е радост за душата и повод за творческо вдъхновение. 
Един гражданин, член на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е изразил следното "наивно" 
недоумение. Човекът пита, защото "на разбира защо само две години от приемането на новия Закон за счетоводството се 
налага промяна на праговете за одит. Ако желанието на бизнеса е да се доближат до тези по Директивата, то не вижда 
мотиви за това, с какво толкова се е променила икономическата обстановка в страната за този кратък период". Така де, 
членът на УС на ИДЕС изобщо не може да си представи, че някаква норма е въведена изначално неприемливо. Той си 
мисли, че някой в началото е ръкопляскал на праговете в Закона за счетоводството, пък сега работодателите са се 
попишманили. 
Заместник-председателят на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), естествено също държи 
"исо" на колегата си и според протокола "също изказа мнение, че задължителният финансов одит не е административна 
тежест за предприятията. Като пример за намаляване на административната тежест за предприятията, посочи създаването 
и въвеждането на "Единна входна точка" за подаване на годишни финансови отчети и статистически данни. В отговор на 
коментара на представителя на АИКБ, че одитът е ненужен, подчерта, че одитът е насочен към всички потребители на 
финансови отчети (държава, инвеститори, контрагенти, банки) и има за цел да потвърди, че отчетите представят вярна 
информация, както и факта, че микро- и малките предприятия представляват 99,8% от всички предприятия в България". 
И тук стигаме до един запис в протокола, който би трябвало да запишем със златни букви: "... Не на последно място 
отбеляза, че отпадането на задължението за одит на малките предприятия ще доведе до колапс на одиторската професия". 
Тук е заровено кучето, уважаеми дами и господа. В гилдията на счетоводителите и одиторите се безпокоят за филийката 
си. Всъщност, тук не става дума даже за филийка с масло, а за филийка с черен хайвер. По-горе стана дума, че мярката се 
отнася за около 6500 предприятия, но за одиторското лоби те са от особена важност. Едва ли има нужда да продължаваме 
с четенето на протокола, но да не оставяме нещата по средата. 
От Министерството на икономиката възразяват на тази апокалиптична прогноза. Според Началничката на отдел "Политика 
за МСП", дирекция "Икономически политика за насърчаване" в МИ, на задължителен финансов одит подлежат 7483 
предприятия, а ако се променят праговете, броят им щял да намалее с 3458, "което не би трябвало да се отрази съществено 
на работата на одиторите, но ще доведе до значително намаляване на административната тежест за тези предприятия". 
Министерството на икономиката подкрепя предложенията на бизнеса. Това е логично, но дали ще стигне срещу устрема 
на одиторското лоби? 
Председателят на УС на Института на професионалните счетоводители в България (ИПСБ) споделя, че "са направили анкета 
между своите членове във връзка с предложенията на бизнеса и според резултатите 99 % от тях смятат, че праговете са 
релевантни (дори ниски) и нищо не налага промяна в критериите, 2 години след приемането на Закона за счетоводството. 
Когато предприятията участват в обществени поръчки е добре техните отчети да са заверени от одитор, защото така се 
гарантира верността им". 
За нас остава загадка кои или може би кой е този единствен счетоводител и одитор, който е направил резултата от анкетата 
99%, а не сто процента? Може човекът и да е направил техническа грешка, като е попълвал анкетата. Ако не е - вечна слава 
на добросъвестното му отношение, но той е в много, много категорично мнозинство сред членовете на ИПСБ, които не си 
дават филийката... 
Що се отнася до масовото участие на малки, че и на микро- предприятия в конкурсите за обществени поръчки, ще си 
позволим само да се усмихнем. Не любезно, между другото... 
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Началникът на отдел "Национални стратегии и програми за развитие" в дирекция "Икономическа и финансова политика" 
на Министерство на финансите също се включва в патетичните декламации на защитниците на масовото одитиране. Той 
заявява: 
"Общественият интерес трябва да бъде гарантиран. Дадена администрация може да въведе изискване за одит на 
финансовите отчети". И почти нарежда (неизвестно на кого): "да се попита НСИ, какъв процент от БВП се гарантира от 
предприятията, подлежащи на задължителен одит". Господин повелителят на националните стратегии изглежда бърка 
интереса на одиторската гилдия с обществения интерес, но това съвсем не е първият случай на подобни обърквания и 
подмени в Р. България. 
Всъщност, първата работа на всяко лоби е да обяви за пълното съвпадение между неговия интерес и обществения такъв. 
И понеже представителят на БСК отново напомня, че никъде в Директивата няма изискване за одит на акционерни 
дружества, одиторското лоби отново изригва. Заместник-председателят на УС на Института на дипломираните експерт-
счетоводители (ИДЕС) извисява глас, че "със създаването си акционерните дружества приемат всички ползи, които им носи 
правната форма" и заявява, че "не разбира защо трябва да отпадне одита им". 
На сцената излиза и тежката артилерия на одиторската гилдия - самата госпожа Декан на финансово-счетоводния факултет 
на УНСС. От нейното експозе, протоколчикът е успял да извлече само едно изречение: "Работодателските организации не 
представиха никакви аргументи в подкрепа на исканата промяна". Този текст стана доста дълъг точно защото бяха 
изложени аргументите на работодателските организации в защита на тезите им. Очевидно госпожа Деканът на финансово-
счетоводният факултет не само, че не е чела мотивите на предложените промени в Закона за счетоводството, а и не е 
слушала, какво са говорили в началото представителите на АИКБ и БСК. Пък и защо да слуша? На нея такива аргументи не 
са й нужни. Тя защитава съсловния интерес. Колкото повече одити - толкова повече работа за гилдията. 
Друга дама - Началник на отдел "Данъчна методология" в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" в НАП веднага 
се притича на помощ и обяснява, че "НАП като потребител на тази информация, счита че когато отчетите са заверени от 
регистриран одитор се ползват с по-голямо доверие. Когато има занижен вътрешен контрол, вероятността от грешки се 
увеличава, респективно нарастват и рисковете и обратно". Тя обаче дипломатично не изказва мнение , какви да са  
раговете за одит на предприятията. 
По всичко личи, че атмосферата в Приемна № 3 на Министерството на финансите се е била вече понагорещила, та 
ръководителката на работната група решава да вземе нещата в свои ръце и да направи компромисни предложения. Тя 
предлага "да се запазят критериите за задължителен одит за още една година, за да се направи анализ на необходимостта 
от промяната им". Разбира се, на всеки здравомислещ човек е ясно, че една година е премного време за какъвто и да е 
анализ. Тук началничката на отдел "Счетоводно законодателство" при дирекция "Данъчна политика" на Министерство на 
финансите просто се опитва да спечели време. При това - доста време. И тя се опитва да обоснове едногодишното 
удължаване на рахата на одиторската гилдия, като чертае мащабен план за осъществяването на анализа: 
"МФ ще изпрати писмено запитване (по е-мейл) до всички държави-членки за определените при тях прагове за одит, на 
базата на кои показатели са приели праговете и дали имат задължение за одит според правната форма на предприятието". 
Добре че е изричното уточнение, че запитването ще се изпраща по електронната поща, че ако беше с услугите на 
пощенските компании, участниците в упражнението можеше да почакат и две години. И понеже ръководителката на 
работната група не е вчерашна и знае, че не може да облагодетелствува само едната страна (трябва да се хвърлят някакви 
трошици и на работодателите, та да се залисат, докато ги кълват...) тя прави второто си предложение: 
"Да отпадне задължителният одит за акционерните дружества, защото Директивата разглежда предприятията според 
големината им, а не според правната форма. Ако правната форма специално на акционерните дружества е от толкова 
съществено значение, че годишните им финансови отчети задължително трябва да подлежат на одит, независимо от 
големината им, все някоя държава-членка щеше да отбележи този факт през двегодишният период на обсъждане на 
директивата и да поиска включването на задължителен одит на акционерните дружества". 
Както се казва - малко но от сърце. Ясно е, че при тази сериозна аргументация, предложенията на работодателите не може 
да бъдат отхвърлени изцяло. Тогава, ще се пожертва по-малкото заради по-голямото. Праговете ще останат същите за още 
(поне) година време, през което нашето Министерство на финансите ще интервюира колегите си по четирите края на 
Европата, а одиторската гилдия ще си прибира и брои жълтичките. Като утешителна печалба, на работодателите им се 
предлага да се задоволят с отпадането на задължителния одит за акционерните дружества. 
На това място одиторското лоби би трябвало да оцени елегантното "отиграване на топката" от страна на ръководителката 
на работната група, но изглежда на тези господа и дами очите им са "пожълтели" до толкова, че и това не им е достатъчно. 
Във въздуха се понасят отново вопли от типа на: 
"Държавата трябва да защитава обществения интерес и одитът е необходим, въпросът е, къде е границата, балансът?" 
Някаква любезна дама от Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предпршиятия (АССП), името на която не 
откриваме в състава на работната група, но надлежно присъствува, отсъжда безапелационно: "Критериите са високи , но 
АД да минат по общия ред". 
Председателят на УС на Института на професионалните счетоводители в България (ИПСБ) заявява гръмогласно, че: 
"Отхвърлят всички предложения за промяна в Закона за счетоводството". Е, вярно има предложение на ръководителката 
на работната група за акционерните дружества, ами "по отношение на АД ще коментираме въпроса в ИПСБ за окончателно 
мнение". Каква гъвкавост, каква дипломатичност ... 
От Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) са "по-щедри". На заместник-председателя на УС на ИДЕС 
му се откъсва от сърцето "колосална отстъпка": "Да отпадне задължителния одит на АД, които отговарят на критериите за 
микропредприятия". Ако зависеше о ИДЕС, сигурно щяхме да доживеем и до поява на дефиниране на "нанопредприятия", 
за които да се правят още по-големи отстъпки ... 
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Само от Министерството на икономиката си държат на достойнството и продължават да подкрепят предложенията на 
работодателските организации. Всъщност, това за което се борят представителните на национално равнище 
работодателски организации не е нищо повече от фрагмент от изпълнението на правителствената програма. Тя би 
трябвало да е валидна и за Министерството на финансите, ама кой знае ...? Може то да се ползува с особен имунитет срещу 
прилагането на предизборни програми, платформи, обещания и прочее. 
От друга страна, впечатляваща е мощта на лобито на одиторската гилдия. На описаната схватка, пардон - добронамерена 
дискусия, си дават среща два начина на защитаване на интереси. Единият е легитимната защита на голяма общност от 
предприятия, уредена законодателно с Кодекса на труда. Работодателските организации не пледират нито за едно, нито 
за пет, нито дори за сто и пет предприятия. Те защитават интересите на съвкупност от малки предприятия с численост 
между 3458 и 6500 броя. 
В ЕС има фундаментален принцип "Мисли първо за малкия", но тези работи в разноцветната фаланга на счетоводно-
одиторските организации не са ги чели. От АСКБ, АССП, ИПСБ и ИДЕС си настояват на тяхното с упорство, достойно за много 
по-велики дела. Те демонстрират на публиката точно най-лошите страни на безскрупулния и безцеремонен съсловен 
лобизъм. Така де, иначе щял да настъпи "колапс на одиторската професия". 
Всички знаем, че никакъв колапс няма да настъпи. Колапс не настъпи нито след многобройните публични скандали по 
целия свят (спомнете си а афера "Енрон"), когато много авторитетни и уважавани одитори бяха уличени точно във 
фалшифициране на данни за действителното положение на компании, които на края за ужас на инвеститорите се оказаха 
"кухи гъдулки". 
Колапс не настъпи и у нас, след като много авторитетни одитори бяха заверили годишните финансови отчети на КТБ, да 
речем... В НАП естествено бяха погледнали на тези отчети с по-голямо доверие, според собствените им думи. 
Колапс не е настъпил никъде в ЕС, където си ползуват праговете, заложени надлежно в Директивата и одиторите не са 
лишени от филийката си с хайвер. 
Въпросът е в това, дали ще надделее обоснованата позиция на организациите, които коректно, законопослушно и етично 
защитават интересите на много голяма общност от малки предприятия или ще тържествуват лошите практики на 
безогледния и безкомпромисен лобизъм на одиторската гилдия. В първия случай ще можем да въздъхнем и да кажем, че 
сме станали поне малко по-нормална държава. 
Във втория ще трябва да въздъхнем много по-дълбоко и да кажем на висок глас, какво мислим за споменатите по-горе 
лобисти, както и за тези представители на администрацията, които им "държат исо" и са готови да влизат в целенасочени 
комбинации с тях за защита на чисто съсловни интереси на сравнително малочислена гилдия. 
Както се казва - има лобиране и лобиране. В крайна сметка, време е може би и политиците да дойдат и да напомнят на 
администрацията, че нейната работа не е да целеполага, а да инструментализира заложените от политиците политики. 
Така поне твърдят политолозите от типа на Макс Вебер. Той впрочем е казал и кога бюрократите, тоест администрацията 
си присвояват целеполагането. Цитирам дословно: "Тогава, когато кайзерът е слаб". 
България слава Богу е република, но препратките към нашите условия в случая са съвсем адекватни. 
Същите тези политици (особено ако са от мнозинството) ще бъдат до немай къде улеснени ако преди да се захванат с 
проблема, прочетат две изречения от предизборната програма на ГЕРБ, които после мигрираха и в програмата за 
управление на кабинета Борисов-3: 
"Свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство. Спазване на десетте 
ръководни принципа на "Акта на малкия и среден бизнес за Европа". За подробности може да се погледне Раздел ХV, точка 
1 на въпросната управленска програма. 
Време е политиците да си защитят политическите програми с практически действия. Пък ако това им се вижда твърде 
възвишено, просто да преброят кои са повече - няколко хиляди малки предприятия или няколко китки одиторски 
компании. 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Монитор 
 
√ Двойно по-бърза виза за сезонните работници 
Съкращават срока на 15 дни, близо 5000 разрешителни от началото на 2018-та 
езонните работници, които идват от трети страни извън ЕС, ще получават виза за много по-кратки срокове. Това 
предвиждат поправки в наредбата за условията и реда за издаване на визи, пусната за обществено обсъждане от външно 
министерство. 
Така срокът за издаване на визи за граждани с цел сезонна работа се съкращава двойно и от 35 работни дни става на 15 
календарни дни. 
Основният мотив за измененията е, че така ще създадат условия за по-бързо обработване на заявленията и по-бързо да се 
задоволят потребностите на българските работодатели от работна сила. В предварителната оценка към поправките пък е 
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записано, че най-заинтересуваните сектори са хотелиерство, ресторантьорство, селско и горско стопанство, 
информационни технологии. От Външно аргументират поправките и със статистика за броя разрешения за достъп до 
пазара на труда у нас за граждани от трети страни, които искат сезонна работа. Така през 2017 година са издадени 4701 
такива разрешителни, като най-много от тях – 3547, са за срок от 90 дни. От началото на годината до средата на юли данните 
показвали, че издадените разрешителни са 4869 броя. 
Последните данни от средата на юли на Агенцията по заетост, която всъщност разрешава на чужденците достъп до пазара 
на труда у нас, показват, че внасяме най-много работници от Украйна, Молдова, Русия и Киргизстан, който именно ще 
спасяват сезона по морето заради лисата на кадри. Причината за наплива е, че няма сериозни изисквания към 
работодателите, тъй като се иска сами трудов договор и не трябва да доказват професионалната квалификация на 
работниците. 
В наредбата се предвиждат и други поправки, засягащи издаването на визи за дългосрочно пребиване за срок от 360 дни. 
Досега в наредбата не е била предвидена съгласувателна процедура или пък максимален срок за издаването им, както и 
за другите видове визи. Така занапред консулските служби ще издават такива визи след мотивирано становище от 
Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и в срок от 35 дни от подаването на заявлението. 
 
√ Кръчмите и хотелите с етикет за качество 
Законовите промени предвиждат още отличените с него ще бъдат проверявани ежегодно 
Кръчмите, хотелите и другите туристически обекти ще могат да имат сертификат „Етикет за качество“, който да бъде 
издаван на тригодишен период и ще се връчва от министъра на туризма и ще бъде доброволен. Това е записано в 
подложените на обществено обсъждане вече месец промени в Закона за туризма. 
Сертификатът ще е допълнителна гаранция за качество на услугите в категоризираните и сертифицираните туристически 
обекти, както и за услугите, предоставяни от страна на туроператори и туристически агенти, пише в текста на предложените 
промени. Сертификатът ще бъде със срок на валидност 3 години от датата на връчването му. Отличените с етикета за 
качество ще бъдат проверявани ежегодно от комисия, определена от министъра на туризма, и при установени нарушения 
издаденият „Етикет за качество“ ще се обезсилва. Критериите, условията и редът за издаване на доброволния сертификат, 
както и предимствата за туроператорите/туристическите агенти и за туристическите обекти, сертифицирани с етикет за 
качество, ще бъдат установени в наредба, издадена от министъра на туризма. 
Със законопроекта се уреждат правила за вписване на ски училищата в Националния туристически регистър. Детайлно е 
разписано кои са лицата, които могат да извършват дейност като ски училище, както и необходимите документи за 
стартиране на процедура по сертифициране. Режимът по сертифициране е с облекчени условия, като е предвидено 
заявление-декларацията да се разглежда от определени от министъра на туризма длъжностни лица, които с мотивирано 
предложение да предлагат откриване на процедурата по сертифициране на ски училището, в случаите когато документите 
отговарят на изискванията. След откриване на процедурата комисия ще прави проверка на място, в която се включват и 
представители на Министерството на образованието и науката и на Министерството на младежта и спорта. С промените 
се регламентират общите изисквания за вписването им и сертифицирането на училищата. Те са общо 4, като сред тях са 
наличието на персонал с изискуемата професионална и езикова квалификация и осигурени подходящи оборудване и  
условия за обучение по снежни спортове съгласно изискванията на наредбата. 
С промените се предвижда още регламентиране на статута на националните курорти, и се разширява и детайлизира 
правната уредба по отношение на приложимите критерии и изискванията към дейността им. В редакцията на закона, с 
допълнение в дефиницията се допуска освен селищните образувания с национално значение, и други курорти от 
национално значение, определени за такива по реда на Закона за здравето, да бъдат обявени за национални курорти. По 
отношение на лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на 
територията на националните курорти, е регламентирана насърчителна мярка да получават административни услуги по ЗТ 
в срокове, по-кратки с една втора от предвидените. Освен това правителството ще приема наредба за националните 
курорти по предложение на министъра на туризма. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ За седем месеца парламентът е приел 92 закона 
От началото на годината 44-ото Народно събрание до края на юли е приело 92 закона и 77 решения, показва справка на 
парламента за проведените 83 пленарни заседания. За седем месеца в Народното събрание са постъпили 115 
законопроекта, като 69 от тях са внесени от народни представители. Предложените проекти на решения са 113, от които 
95 са на депутати, внесен е и един проект за декларация. 
От 1 януари до 26 юли 2018 г. в Народното събрание са постъпили 996 въпроса и 46 питания на народни представители. 
Били са проведени разисквания по седем питания, по два вота на недоверие на Министерския съвет и са осъществени 
седем изслушвания. Отговори са получени на 869 от зададените 996 въпроса на народни представители и на 35 от 46 
питания. 
От началото на годината парламентарен контрол е провеждан в 25 пленарни заседания. За осъществяване на контролната 
функция на Народното събрание са използвани 100 часа и 51 минути. На най-много въпроси и питания от началото на 
годината са отговорили министърът на финансите Владислав Горанов – 123, министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков – 119, министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – 106, 
министърът на вътрешните работи Валентин Радев – 100, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – 98, 
министърът на околната среда и водите Нено Димов – 57, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – 55, 
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министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – 45, заместник министър-председателят по обществения ред и 
сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – 26, министърът на културата Боил Банов – 26 и т.н. 
Най-много въпроси и питания са отправили народните представители Георги Гьоков – 74, Георги Стоилов – 70, Иван Димов 
Иванов – 67, Иван Валентинов Иванов – 43, Георги Йорданов – 40, Любомир Бонев – 40, Илиян Тимчев – 34, Кристина 
Сидорова – 34, Светла Бъчварова – 34, Надя Клисурска-Жекова – 31, и т.н. 
 
√ Днес влизат в сила новите банкови такси 
От 1 август влизат в сила промени в банковите такси. Българската народна банка (БНБ) слага таван на комисионите, които 
трезорите начисляват за теглене от банкомат, разкриване на сметка или плащане с дебитна карта. 
С промените трябва да се намали таксата за откриване на разплащателна сметка. Откриването ѝ ще струва максимум 1.79 
лв. Досега лимитът на цената на тази услуга беше 2.16 лв. Ако към сметката има и дебитна карта, таванът на цената на 
таксата ще намалее от 1.92 на 1.32 лв. В същото време обаче обслужването на разплащателна сметка ще поскъпне. 
По-скъпо ще е тегленето на пари в брой от сметката в офиса на банката, тъй като средната такса за суми до 1000 лв. ще 
нарасне от 89 стотинки до 1.02 лв. От днес по-скъпо вече ще струва и тегленето на пари с дебитна карта от банкомат на 
друга банка. 
Според европейските изисквания всяка година централната банка е задължена да публикува анализ на средните цени на 
банковите такси. Банките трябва да съобразят своите банкови такси със средните цени, определени от централната банка. 
 
News.bg 
 
√ 10 офиса на НАП са с нови банкови сметки за плащане на данъци 
10 офиса на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци, осигуровки и други публични вземания от 1 август. 
По новите сметки ще се нареждат плащания от граждани и юридически лица с регистрация във всички офиси на НАП в град 
София, включително регистрираните в "Средни данъкоплатци и осигурители", както и офисите София-област, Габрово, 
Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол. 
Няма промяна в банковите сметки на останалите офиси на приходната агенция. 
Ползвателите на електронната услуга за плащане на задължения към НАП, достъпна в Портала за е-услуги на НАП ще могат 
да продължат да плащат без такси по електронен път. Запазва се и възможността за плащане без такса на ПОС терминал 
във всички структури на НАП. 
Всички клиенти на НАП, засегнати от промените ще получат съобщение по електронната поща, допълват от приходната 
агенция. Номера на сметки няма да бъдат посочвани в кореспонденцията по имейл от съображения за сигурност. 
Информация за новите сметки е публикувана на сайта на приходната администрация, в рубриката "Плащане", подрубрика 
"Банкови сметки". 
За допълнителна информация клиентите на НАП могат да се обърнат към колцентъра на агенцията на телефон 0700 18 700 
или на имейл infocenter@nra.bg. 
 
Economic.bg 
 
√ Излишъкът в бюджета е над 2 млрд. лв. 
Данъчните и неданъчните приходи нарастват 10.6% 
Към края на седмия месец на годината държавният бюджет продължава да е на значителен излишък. Предварителните 
данни на Министерството на финансите показват, че салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова 
основа към юли 2018 г. e в размер на 2.024 млрд. лв. (1.9% от прогнозния БВП). 
В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към юли 2017 г. 
Приходите и помощите по КФП към юли 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 22.55 млрд. лв. (59% от годишния разчет), 
като спрямо юли 2017 г. се отбелязва ръст от 2.073 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-
високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2.085 млрд. лв. (10.6%), а постъпленията в частта на приходите 
от помощи са близки до отчетените за същия период на предходната година. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2018 
г. са в размер на 20.53 млрд. лв., което е 52.2% от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 
2017 г. бяха в размер на 18.51 млрд. лв. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по 
националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз. 
Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и 
социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки 
през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 
г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в 
системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи. 
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 654.4 млн. 
лв. 
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Капитал  
 
√ Президентът спря спорни промени в Административнопроцесуалния кодекс 
Румен Радев върна за ново обсъждане в парламента ограничаването на обжалването и по-високите такси 
Президентът върна за ново обсъждане промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК). Той оспорва 16 
разпоредби от тях. Според Румен Радев някои намаляват "интензитета на защитата на правата на гражданите и 
юридическите лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение". Ще повлияят 
неблагоприятно освен това на "ролята на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу 
незаконосъобразните действия и произвола на администрацията". Ефектът от някои изменения може дори да застраши 
"правовия и демократичен характер на съвременната държава", пише в мотивите на държавния глава. 
Част от измененията засягат широк кръг хора и организации - таксите за касационните жалби бяха повишени в пъти. 
Президентът оспорва и разпоредбите за правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания и премахването на 
касационната инстанция в редица специални закони. 
"Подкрепям необходимостта от усъвършенстване на АПК, защото дефицитът на справедливост се усеща най-отчетливо при 
взаимоотношенията на гражданите и юридическите лица с държавните органи", казва Радев в мотивите. Той посочва като 
положителни стъпки практическото въвеждане на електронното правосъдие, на административния договор и на защитата 
срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. 
Измененията са толкова обемни, че бяха разглеждани в правната комисия на части, а докладите - приемани на няколко 
заседания на Народното събрание. Окончателно гласуването по тях приключи на 25 юли. Заради редовната ваканция на 
депутатите през август сроковете по конституция за разглеждането на ветото спират да текат. Докато народните 
представители не се произнесат по ветото, всички промени в АПК остават блокирани. Първите стъпки в парламента могат 
да се очакват най-рано след 10 септември. 
Конкретните възражения 
- Правилата за подсъдността трябва да бъдат пределно ясни, за да знаят жалбоподателите към кой съд да се обърнат и за 
да се избегнат спорове за подсъдност между съдилищата, смята Радев. Според него не е дефинирано точно при кои актове 
на правителството, на министър-председателя и вицепремиерите Върховният административен съд е първа инстанция. 
Що се отнася до индивидуалните жалби, президентът не одобрява мястото на делото да зависи от постоянната 
регистрация на жалбоподателя, защото това може да усложни, от една страна, гражданите, които ще са принудени да 
пътуват, ако настоящият им адрес е различен, от друга страна - администрацията, за да изпраща представители в различни 
точки на страната. 
За тази промяна няма финансови разчети. По-равномерното натоварване на административните съдилища "не следва да 
е за сметка на повишаване на разходите за достъп до правосъдие", твърди президентът. 
- Той не одобрява закритите дела в касационното производство. Измененията казват, че при тричленен състав на ВАС 
съдията докладчик, както и всяка от страните може да поискат заседанието да не е открито. 
Публичността е записана в конституцията, както и във Всеобщата декларация за правата на човека и други международни 
документи, по които България е страна, припомнят от "Дондуков" 2. Заседания при закрити врата са допустими, но само 
по изключение, пише в мотивите на ветото. "Откритото разглеждане на делото е гаранция за справедлив процес, в който 
страните имат право не само лично да участват, но и да са защитени срещу администриране на правосъдието на тъмно, 
без обществено наблюдение", казва Радев. "От друга страна, този принцип е гаранция за реализиране правото на 
гражданите да получават и разпространяват информация" според него. 
- Радев оспорва повишението на таксите - 14 пъти за физически и юридически лица и 74 пъти за юридически лица с 
нестопанска цел, като дори редуцираната такса по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване е увеличена пет 
пъти. Според него актуализация е нужна, но не толкова драстична, защото не съответства на икономическата ситуация и 
доходите в България. Според Радев няма и аргументи "защо например дружествата, предоставящи водоснабдителни, 
топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни услуги, ще заплащат прости такси в 
размери като гражданите, а юридическите лица с нестопанска цел ще заплащат такси като търговски дружества". 
Не е оправдано някои от таксите за дела по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по Закона за опазване на 
околната среда да се определят пропорционално в зависимост от материалния интерес, както е в гражданското 
правосъдие, защото целта на административното е да се произнесе по законосъобразността на държавното управление. 
"Особено тревожна е промяната в Закона за опазване на околната среда, където размерът на таксата за касационно 
обжалване на решението по оценка на въздействието върху околната среда е оставен изцяло на преценката на съда", 
твърди държавният глава. 
Друг от мотивите му е свързан с възможността да се вдигнат и таксите в първоинстанционното производство, защото 
определените вече такси за касационното представляват половината от размера на тези в първоинстанционното. 
- За ново обсъждане е върнато и премахването на касационната инстанция по административни дела, които и без това са 
двуинстанционни. "Касационното обжалване е част от правото на защита, което вече не е срещу порочния 
административен акт, а срещу постановеното незаконосъобразно съдебно решение", твърди Радев. Той дава пример с 
промените в Закона за подземните богатства, които се правят с преходните и заключителни разпоредби на АПК. 
"Предвиждането само на една съдебна инстанция при спорове за принудително отчуждаване на частни имоти за нуждите 
на проучването и добива на подземните богатства не гарантира надеждна защита на правото на собственост." 
Държавният глава възразява и срещу необжалваемостта на първоинстанционните съдебни решения по спорове за 
обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване, за обезщетения за майчинство, за обезщетения за 
безработица, както и по спорове за социални помощи. 
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Касационното оспорване на дела, свързани с достъпа до обществена информация, също отпада. Така се отслабват 
гаранциите за правото на информация, коментира Радев. 
Без възможност за произнасяне на касационна инстанция са и делата, свързани със земеделските земи, особено тези, за 
които е поискана промяна на предназначението. Земеделската земя е под особена закрила в конституцията и за споровете, 
свързани с нея трябва да се преминат всички съдебни фази, е позицията на президента. 
Той оспорва и въвеждането на една инстанция за делата за установени от ревизия публични задължения при определен 
по-малък размер. "В областта на данъчното и осигурителното право е необходима по-висока степен на защита както на 
частния, така и на обществения интерес, независимо от размера на публичното вземане", пише в мотивите на Радев. 
Съмнения за защитаване на личен интерес 
- Държавният глава коментира и начина, по който бяха приети промените в АПК. Между двете гласувания на законопроекта 
значителна част от постъпилите предложения бяха от самите вносители, припомня той и се позовава на решение на 
Конституционния съд от 2010 г., според което вносителят няма право да прави предложения върху своя собствен 
законопроект между двете четения, макар това да не е изрично записано никъде. 
Радев твърди, че повече от половината от преходните и заключителните разпоредби (с които се препраща към други 
закони) "са предложени почти една година след изтичане на определения от самото Народното събрание срок за 
предложения между първо и второ гласуване". Така, без необходимата публичност и без възможност за реакция на 
засегнатите лица, бяха приети няколко разпоредби, срещу които имам възражения, пише той. 
Президентът дава за пример изменения в Кодекса за социалното осигуряване, които позволяват на съдии, прокурори и 
следователи да получат пълния размер на пенсията си, дори да не са навършили нужната възраст. "Необяснимо е защо 
правилото на чл. 69г ще се прилага само за магистрати, които ĸъм 31 дeĸeмвpи 2018 г. имaт пoнe 35 гoдини oбщ 
юpидичecĸи cтaж, oт ĸoитo пoнe двe тpeти ocигypитeлeн cтaж в opгaнитe нa cъдeбнaтa влacт, но не и за магистрати, за които 
тези изисквания ще са налице след тази дата", коментира Радев. Според него това противоречи на конституцията. 
- Президентът е против още един от текстовете заради липса на целесъобразност. Той не разбира защо е нужно да има 
възможност да се командироват съдии от ВАС или от административните съдилища, и то за срок от една година, в 
Люксембург или Страсбург, за да наблюдават практиката на Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз 
и на Европейския съд по правата на човека. Има достатъчно информация за тях, а дори не е представена финансова 
обосновка колко ще струва това командироване. "След като се увеличават драстично таксите на гражданите и 
организациите, за да се подпомогне бюджетът на съдебната власт, е недопустимо неефективното му разходване", е 
позицията на Радев. 
В понеделник 50 неправителствени и правозащитни организации призоваха президента да наложи вето, като определиха 
промените като "един от най-мощните удари върху демократичната система и защитата на основните права на гражданите 
и юридическите лица от 1989 г. досега." 
 
Investor.bg 
 
√ Евростат: Българинът харчи най-много средства за храна 
Второто по големина перо са разходите за поддръжка на жилището 
Най-голямото перо от харчове в "потребителската кошница" на българина за 2017 г. е била храната, отчитат данни от 
анализ на Евростат за финансовите характеристики на потреблението за домакинствата в ЕС. 
По този показател страната ни е в компанията на Румъния, Латвия и Естония, където "храната" е най-важният показател в 
разходите за потребление на домакинствата. 
Общият потребителски разход на българина по различни пера е бил 82% от общо 100, от които близо една трета или 30% 
са отивали за храна и неалкохолни напитки. 
Второто по големина перо в разходите на българина са били разходите за поддръжка на жилището: за вода, ток, газ, 
отопление с парно или други твърди горива - около 15 на сто.  
За транспорт и социални осигуровки българинът е отделял около 7 на сто от доходите си. За облекло и обувки, както и за 
обзавеждане и поддържане на дома си, а също и за алкохол и цигари - 4,2 на сто. 
За здравеопазване българинът е отделял 5,4%, за свободно време, културен отдих, както и за различни видове 
комуникации - по 4,4 на сто и др. 
В структурата на общия доход на българина през м. г. най-висок относителен дял заема работната заплата - 54,5 на сто. 
Доходите от всички други социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, добавки за деца и други социални  
помощи и обезщетения) формират около 30 на сто от общия доход на домакинствата у нас през 2017 г. 
От предметите за дълготрайна употреба най-масово българските домакинства са използвали телевизора - близо 99 на сто 
от домакинствата у нас са имали по един телевизор, а 30 на сто - по два или повече телевизора. 
Половината от българските домакинства (над 52%) са имали по един автомобил, а 5 на сто - по два или повече автомобила. 
Мобилни телефони притежават вече 94% от българите, а стационарни телефони – 32%. 
Една четвърт от разходите на домакинствата в ЕС за жилището 
Характеристиките на потребление на домакинствата в ЕС варират и в голяма степен зависят от равнището на доходите, 
културните навици и географското положение на страните, отчита анализът на Евростат, цитиран от БТА. 
Все пак най-голямата част, почти една четвърт от разходите за потребление на повечето домакинства в ЕС, са отивали за 
поддръжката на жилището: вода, електричество, газ или друг вид отопление (тук се изключва покупката на жилището). 
Следващото най-голямо перо от разходите на европейците е било за транспорт - 13 на сто. Около 12% европейците са 
харчили за храна. 
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Следващи по важност разходи за европейците са били за "ресторанти и хотели" и "отдих и култура" с дялове от около 9%, 
отчита анализът. 
Най-голям е бил делът на разходите за дома във Финландия - близо 30%, Дания – 29%, Великобритания – 27%, Швеция и 
Франция - по 26%. 
Най-разточителни в харченето за ресторанти и хотели са били жителите на Малта – 19%, Кипър – 17% и Испания – 16%. 
Ситуацията при съседите ни е следната - в Гърция най-висок дял от 20% се харчат за поддръжката на дома, около 17% - за 
храна и 16% - за хотели и ресторанти. 
В Румъния най-значителни (подобно на България) са разходите за храна - 28 на сто, за дома се харчат около 22% от 
доходите на домакинствата, а трето най-голямо перо са разходите за транспорт – 12%. 
През 2017 г. Дания е била най-скъпата държава-членка в перото за "ресторанти и хотели" – 51% над средното за ЕС, за 
"храна" - също 50% над средното за ЕС, за "отдих и култура" - 48 на сто над средното за ЕС. 
Ирландия пък е била най-скъпата държава-членка за алкохолни напитки и тютюневи изделия - 74 на сто над средното за 
ЕС. 
Люксембург е бил най-скъпата страна в ЕС за жилища, вода, електричество и газ – 63% над средното за ЕС. 
Гърция е била лидер по скъпотия за комуникациите - 54 на сто над средното за ЕС, а Швеция е била най-скъпа за "дрехи и 
обувки" – 34% над средното за ЕС, отчита още анализът на Евростат. 
 
БНТ 
 
√ МС разглежда проект за солидарна икономика и промени в Закона за семейни помощи 
Правителството на днешното редовно заседание се очаква да одобри проект на Закон за предприятията на социалната и 
солидарна икономика, както и промени в Закона за семейни помощи за деца. Кабинетът ще приеме отчет за изпълнението 
на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на България за 2017 г. 
 
√ Отбелязваме деня на българския градинар 
Днес отбелязваме деня на българския градинар. Празникът е посветен на Свети Фока - покровител на хората, които се 
грижат за растенията. Според народните вярвания светецът направил градина близо до морето, посадил в нея зеленчуци, 
продавал ги, и така осигурявал прехрана за бедните. 
Преди столетие градинарите от великотърновското село Драганово отпътували по различните краища на Европа и света и 
разнасяли славата на българските зеленчуци.  
Илия Гогов - краевед: Даже се говори там за приказните градини, българските. Българите, които са градинари са се славели, 
като трудолюбиви, пестеливи, упорити хора! 
Навсякъде се разнасяла славата на градинарите от Драганово, които внасяли уникални сортове крафиол, патладжан, домат 
и пипер. Гурбетчиите обаче били благодетели и така написали имената си в историята.  
Илия Гогов - краевед: Читалището е построено главно с помощта на градинарите, също те са подарили часовниковота кула, 
имаше на времето подарен автобус. В Драганово се говореше чешки, унгарски, немски! 
А преди няколко години в Унгария е издигнат паметник, който напомня за трудолюбивите български градинари. Паметник 
на градинаря от няколко години има и в центъра на Драганово, а емблематичните домат и зеле стоят на герба на селото.  
Нели Грошкова - кмет на село Драганово: Вторият в Европа и единственият в България е този паметник на градинаря. 
Символизира земеделските сечива, мотиката, съдилото, птицата която символ на миграцията на българите, които са по 
цял свят. 
И до днес в Драганово няма градина, която да не е засята със зеленчуци.  
Пенка Кабакчиева - жител на село Драганово: Това е не толкова като традиция, а начин на живот! 
В края на всяко лято потомците на гурбетчиите - градинари продължават да изнасят продукцията си, да празнуват края на 
стопанската година и да благодарят за реколтата, която са прибрали. 
 
√ От днес България няма да допуска хора с действаща забрана за влизане в Шенген  
От днес на територията на страната ще се отказва влизане на граждани на трети страни, за които има въведен сигнал в 
Шенгенската информационна система с мярка "отказ за влизане или пребиваване". 
Отказът за допускане в България ще се прилага в случаите, когато гражданин на трета страна, за когото една или повече 
държави членки на Съюза, са въвели забрана за неговото пребиваване в Шенгенското пространство, се яви на български 
граничен пункт.  
Хора, които се намират във вътрешността на страната без разрешително за пребиваване, а имат наложен "отказ за 
влизане", ще бъдат извеждани от националната ни територия от компетентните български власти. 
ШИС е най-широкомащабната информационна система в Европа, с най-много крайни потребители и се явява най-
ефективната компенсаторна мярка в пространството на свободно движение на лица.  
България, като държава членка на ЕС и ШИС, ще има задължението да въвежда своите национални забрани под формата 
на сигнали по чл. 24 от Регламента за ШИС II, както и да изпълнява забраните, наложени от останалите 29 държави членки.  
Това e едно от фундаменталните достижения на Шенгенското законодателство, което гарантира сигурността на общата 
територия чрез взаимно признаване и изпълнение на забраните за влизане, издадени от държавите членки. 
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В. Банкерь 
 
√ Държавата отпусна над 3 млн. лева за щетите от наводненията 
Над 3,1 млн. лева отпусна държавата за възстановяване на щетите от проливните наводнения в Хайредин, Мизия, Борован 
и Тетевен през юли. Средствата са отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерски съвет. Това отчете вътрешният министър Валентин Радев по време на редовния месечен брифинг, цитиран 
от БГНЕС. 
"В бюджета на комисията има още 15 милиона лева, които ще са на разположение на кабинета до края на годината. 
Надявам се да няма повече такива проливни дъждове", каза Радев. 
След тежките наводнения премиерът нареди на вътрешния министър Валентин Радев и на регионалния Николай Нанков 
да посетят на място засегнатите райони и да отпуснат средства за моментално възстановяване на инфраструктурата. По 
нареждане на Борисов местните власти получиха спешно средствата и не се наложи да кандидатстват по обществени 
поръчки, а след това да ремонтират разрушените сгради и пътища. 
 
Economy.bg 
 
√ Кои са най-перспективните професии?  
Традиционните професии като икономисти, адвокати и счетоводители губят своите лидерски позиции, за сметка на 
позициите в сферата на технологиите и дигиталните комуникации 
Дигиталната икономика има силно отражение и върху пазара на труда. В световен мащаб традиционните професии като 
икономисти, адвокати и счетоводители губят своите лидерски позиции сред предпочитанията за кариера, за сметка на 
професиите в сферата на технологиите и дигиталните комуникации. 
Проучване на Алфа Рисърч за престижа на професиите от 2017 г. в България сочи, че процентът на хората, които 
предпочитат да изберат висше образование в сферата на икономиката, правото и медицината, все още остава много висок, 
независимо от търсенето на пазара на труда. Лидерската позиция в тази ранглиста през последните години обаче се заема 
от компютърните специалисти. 
“Безспорно професиите в сферата на софтуерните и дигитални технологии вече оглавяват класациите за най-предпочитани 
професии. От една страна, интересът идва от много по-високото заплащане, в сравнение със средното за страната. По-
значимият фактор обаче е това, че хората все повече и повече осъзнават колко бързо се променя средата около тях, както 
и това, че всички професии на бъдещето, свързани с новите технологии, всъщност вече са професии на настоящето.”, 
коментира Иван Ненков, изпълнителен директор на Софтуерен университет (SoftUni). 
Промени настъпват не само в пазара на труда и нагласите на българина, но и в образователната система, защото 
традиционните университети трудно се адаптират към бързо променящата се среда и нуждите на съвременните студенти. 
Получаването на качествено образование в сферата софтуерните и дигитални технологии в кратки срокове и с фокус върху 
практиката е все по-търсено. Възможност за това дават модерните образователни институции, в които преподавателите са 
наистина добри специалисти от практиката. 
“С развитието на сферите на дигиталния маркетинг и криейтив дизайна, се раждат и други нови, по-модерни и 
специализирани професии – различни от програмист. Например в сферата на дигиталния маркетинг до преди няколко 
години масово се търсеха широкопрофилни дигитални маркетинг специалисти, но вече наблюдаваме все по-голямо 
разширяване на ролите в тази професия, появявайки се позиции като Email Marketing специалист, Facebook Marketing 
специалист, SEO експерт и т.н. ”, коментира съоснователят на SoftUni Светлин Наков. “Професиите, свързани с дигитални 
технологии, се използват и внедряват на все по-дълбоко ниво сред фирмите в България. Това е знак, че ние в ролята си на 
учебно заведение трябва да предложим обучение на всички желаещи именно в тази сфера. Затова и създадохме първата 
за България цялостна програма по дигитален маркетинг SoftUni Digital”, допълва Наков. 
Доказателство за развитието на новите професии у нас е големият интерес към програмата SoftUni Digital, която ще се 
започне за трети пореден път през септември тази година. До сега през специалността за дигитален маркетинг, призната 
от Kingsland University, са преминали вече над 1000 студенти. SoftUni Digital е разделена на 9 специално селектирани курса, 
обхващащи всички аспекти на дигиталния маркетинг, което дава възможност на курсистите да изберат в каква насока да 
се развиват и само след 10 месеца да са завършили с диплома, професия, реални умения и възможност директно да 
започнат работа. 
Кариерата в областта на дигиталните изкуства е друга особено атрактивна опция пред младите хора у нас, особено след 
успехите на технологичните Оскари на българите от Chaos group. 3D анимация и визуализация, графичен и уеб дизайн, 
видео монтаж са перспективни полета за развитие, за които обаче липсват много опции за конвенционално образование. 
Нуждата от практическо обучение, водено от специалисти, откриват и от SoftUni. Така създават програмата си SoftUni 
Creative, която ще се проведе за втора поредна година, като през учебната 2017-2018 са завършили над 500 студенти. 
“Обучението в SoftUni Creative е с практическа насоченост. Нашата програма дава възможност на курсистите да се докоснат 
до различните аспекти от сферата на дигиталните изкуства, да изградят в тях фундаментални умения, необходими за 
бъдещото им професионално развитие. Затова и настоящата програма е разделена на 5 основни модула, които включват 
Design Principles, Graphic Design, Web Design, Motion Design и 3D Design.”, допълни Иван Ненков. 
Въпреки че Софтуерният университет не е класическата форма на обучение, позната в България, за него се кандидатства 
след преминаване на първи основен модул, който е безплатен за всички участници. След полагане на тест само одобрените 
кандидати преминават през пълната програма на обучение, а тези с най-добри резултати получават стипендии за 
безплатно образование и кариерно съдействие във водещи чуждестранни и български компании. След събирането на 
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определен брой кредити в програмата студентите получават цялостна диплома, която не е държавно призната, но бива 
призната от компаниите – работодатели. 
“Специалистите от дигиталните професии са изключително търсени и това ще продължи. Затова, който се захване сериозно 
с програмиране, технологии, графичен дизайн, мултимедия, дигитален маркетинг или дигитално предприемачество, го 
чака бляскаво бъдеще и страхотна кариера.”, категоричен е Светлин Наков. 
 
БНР 
 
√ Очаква се пшеницата да поскъпне заради тежките климатични условия 
Експерти очакват тежките климатични условия тази година да вдигнат цената на пшеницата до 350 лв. за тон. Това е 
равносметката в края на жътвената кампания. Според прогнозите, ще бъдат прибрани около 5,5 млн. тона зърно.  
Климатичните условия тази година опровергаха очакванията за високи добиви и за качествена пшеница, коментира 
Антонина Белопитова от Софийската стокова борса. 
"Най-вече от източната част на България не са доволни от качеството, от влагата. Продават я като фуражна, което е за тях 
един вид загуба, тъй като от хлебната пшеница е на по-висока цена с около 10-15 процента. Цената се движи около 300 - 
320 лв за тон -цена предлага - без ДДС. Търсенето - от 260-270, когато стартира тази кампания, вече е 290 до 300 лв. В 
сравнение с миналата година, увеличението на цената е с 10% и ще продължи да расте през следващите месеци. Очаквам 
повишение, но не в рамките, които наблюдавахме през 2007 - 2008-а, когато цената на пшеницата стигна до 400 лв. на тон. 
Когато се движи около 300 - 320 до 350, не смятам, че е някакъв феномен и някаква аномалия", каза тя. 
 
√ Евростат: Рекордно ниско ниво на безработица в България от 4,8% 
През месец юни нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) се стабилизира на 10-годишно най-ниско 
ниво от 6,9%, в рамите на еврозоната остана в най-ниска от края на 2008 г. - 8,3%, а безработицата в България падна на 
рекордно ниско до 4,8 на сто, показват данни на Евростат. 
През юни 2018 г. безработицата в ЕС остана нивото си от май -  6,9% (най-ниско ниво от май 2008 г.), докато в рамките на 
еврозоната стабилизира на ниво от 8,3% (най-ниска от декември 2008 г.). 
Според европейската статистика общо 17,105 млн. европейци, от които 13,570 милиона от еврозоната, са били без работа 
през шестия месец на миналата година, като спрямо месец май е отчетено слабо повишение на безработните в ЕС с 4 
хиляди, докато броят на безработните в еврозоната нарасна в рамките на месец с 14 хиляди. Спрямо юни 2017-а година 
обаче общият брой на безработните европейци е спаднал с цели 1,657 милиона, от които 1,146 милиона в рамките на 
единния валутен блок. 
Най-ниска безработица през юни е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 2,4%), следвана от Германия 
(3,4%), докато най-висока безработицата остава в Гърция (ниво от 20,2%, но според данни на Евростат за април 2018-а) и в 
Испания (15,2% през юни 2018-а). 
В рамките на юни общо 3,415 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка 
безработица от 15,2%), като това представлява понижение на младежката безработица с 386 хиляди спрямо година по-
рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 16,8%. 
 
                                                                                     Нива на безработицата в ЕС през юни 
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Евростат представи и данни, според които безработицата в България през юни се понижи до 4,8% от 4,9% през май и далеч 
под ниво на безработица от 6,2%, отчетено точно преди година (през юни 2017-а). Това е най-ниската безработица откакто 
съществува статистика на Евростат за нашата страна от 2000-а година насам. 
По този показател нашата страна се нарежда на десето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска 
безработица и е една от 19-те страни - членки с безработица, която е по-ниска от средноевропейската. 
През шестия месец на настоящата година едва 160 хиляди българи са били без работа спрямо 165 хиляди през май и 209 
хиляди безработни точно преди година (през юни 2017-а), показват днешните данни на Евростат. Това е най-малкият брой 
на безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година. 
Нивото на младежката безработица в България се понижи през юни до 10,9% от 11,1% през предходния месец и спрямо 
14,2% година по-рано, като през шестия месец на годината без работа са били общо 16 хиляди български младежи на 
възраст под 25 години спрямо 17 хиляди през май и 25 хиляди година по-рано (през юни 2017-а). 
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се стабилизира за втори пореден 
месец в рекордно дъно от едва 4,4% спрямо 5,7% точно преди година, докато безработицата сред мъжете се понижи през 
юни до 5,2% от 5,3% месец по-рано и спрямо 6,6% през юни 2017-а година. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Как депутатът Таско Ерменков беше обран, докато спи със семейството си вкъщи? 
- Объркваме ли се в превода на Истанбулската конвенция? Анализ на д-р Николай Михайлов; 
- Трябва ли да има по-специални правила за възрастните шофьори? Дискусия с Алекси Стратиев и Йонко Иванов; 
- Защо българите се оказаха на челни позиции по употреба на алкохол? Разговор с експерти; 
- Созопoл се сбогува с Божидар Димитров - разказ на близки и приятели. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Смъртен случай след раждане в плевенската болница. Родителите на починало новородено разказват пред NOVA. 

Коментар в студиото на Мирослав Ненков и Мария Петрова. 
- Жители на Неделино пред евакуация заради свлачище. 
- Спира ли оградата между България и Румъния дивите прасета, пренасящи болести? Как вълчата урина може да 

предотврати заразяването с африканска чума по животните? 
- Още една европейска държава забрани телефоните в училище. Зависими ли са българските деца от мобилните 

устройства? Отговорът от Асен Александров, директор на 51 училище в София и психологът Ина Антонова. 
- Хакери блокираха профилите на популярни личности в България и искат пари, за да ги освободят. 
- Последно сбогом: Жителите на Созопол изпращат Божидар Димиров. На живо от морския бряг. 
- Българин е на път да влезе в книгата на Гинес. Среща с Иван Димов, който обикаля световните океани с лодка и 

събира пласмасови отпадъци. 
 
√ Предстоящи събития в страната за 1 август  
София. 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- В 11.00 часа зам.-кметът Евгени Крусев ще провери ремонтни дейности на бул. „Васил Левски“ и ще представи 

нови бус-ленти. 
- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция „Светът е футбол, политика и 

финанси“. Участие в пресконференцията ще вземат проф. д.н. Нина Дюлгерова – преподавател във ВСУ 
„Черноризец Храбър” и в ЮЗУ „Неофит Рилски”, и Кольо Парамов – финансов анализатор. 

- От 12.00 часа в чакалнята на Централна гара ще се състои фолклорен флашмоб по повод 130 години от 
официалното откриване на гарата и по случай Деня на железничаря, който по традиция се отбелязва през първата 
неделя на месец август.  

- От 13.00 часа от 1 до 7 август в презентационната зала на Първа САГБАЛ „Света София“ (ул. „Михалаки Ташев“ №2, 
ет. 4) ще се проведе теоретично и практическо обучение, посветено на кърменето по повод Световната седмица 
на гърменето.  

*** 
Бургас/Царево. 

- От 10.00 часа еврокомисарят Мария Габриел ще открие ключовия дискусионен панел „Опрашване, опрашители и 
екосистемни услуги“ в зала 1 на читалище „Георги Кондолов“. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Юнашкия салон ще се проведе пресконференция във връзка с плувния маратон Галата – Варна. 
- От 12.00 часа в зала „Варна“, Община Варна на посещение ще бъдат участниците в Международния музикален 

фестивал. 
***  
Велико Търново.  
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- От 10.00 часа в зала „Царевец“ на хотел „Премиер“ ще се проведе информационен ден по процедура за подбор 
на проекти „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 
политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020. 

- От 11.00 часа в регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция по повод откриването на поредното 
осмо издание на Арт резиденция „Старото училище” в с. Горна Липница. 

- От 11.00 часа в зала 314 на Областна администрация ще се проведе работна среща с ръководството на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за засилване на вниманието и отговорността на 
собствениците на водоеми и предприемането на координирани действия съгласно приетите промени в Закона за 
водите. 

*** 
Каварна. 

- От 18.30 часа в Художествена галерия „Христо Градечлиев“ с изложба на Стефан Четроков ще бъде открит 
Фестивалът на старинната музика, песен и танц „Stravaganza”.  

*** 
Пещера. 

- От 18.30 часа от Железния град, по ул. „М. Такев” и по Главната улица до сцената на пл. „България” ще се състои 
дефиле на съставите от 4-тия Международен етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на 
културата”.  

*** 
Пловдив.  

- От 12.00 часа в заседателната зала на Община Пловдив ще се проведе пресконференция относно изпълнение на 
проект „Разработване на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на 
Община Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 - 2023 г.“ 

- От 16.00 до 18.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен” на ул. ”Академик Петър Динеков” №1А общинският 
съветник Георги Василев ще проведе приемна за граждани. Ани Лафчиева ще се срещне с граждани от 17.00 до 
18.30 часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен” на ул. ”Коста Паница” №5, а Емил Русинов - от 17.30 до 19.00 часа в 
офиса на ГЕРБ в район „Източен” на ул. ”Коста Паница”№5.  

*** 
Пордим. 

- От 10.00 часа на централния площад в Пордим ще стартира спортна кампания „Ваканция без грижи“. 
*** 
Разград. 

- В 14.00 часа в зала 712 в Областната администрация ще се проведе работна среща по прилагане на Механизма за 
връщане в училище на отпадналите ученици. 

*** 
Смолян. 

- От 12.00 часа ГЕРБ – Смолян ще даде пресконференция в офиса на партията на бул. „България" 14. 
- В 18.00 часа в зала „Петър Стайков” на Клуба на дейците на културата, на бул. „България” 43, ще бъде открита 

изложба „Поздрави от… Италия и България“. 
*** 
Созопол. 

- В 09.00 часа от пристанището на Созопол ще отплава кораб, с който близки, приятели и съграждани на Божидар 
Димитров ще вземат участие в ритуала по разпръсване на праха му в Созополския залив в близост до остров св. 
Иван. Същият ден, по време на редовното заседание на Общински съвет - Созопол, ще бъде представена за 
гласуване от общинските съветници докладна с предложения за именуване на Археологическия музей и улица в 
Созопол на името на проф. Божидар Димитров. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа до 12.00 часа в къща-музей „Гео Милев“ ще се проведат литературни занимания за деца от 5 до 9 
години.  

- От 21.00 часа в Античен форумен комплекс „Августа Траяна“ ще се проведе „Пътуващо лятно кино с БНТ1“. 
 
 
Profit.bg 
 
√ Силните финансови отчети подкрепиха азиатските индекси 
По-голямата част от борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения в сряда, подкрепени от 
позитивната инерция на Уолстрийт. 
В Китай обаче индикаторите на капиталовия пазар се оцветиха в червено, след като стана ясно, че САЩ има намерение да 
наложи нови, по-високи мита върху вноса на китайски стоки на стойност 200 млрд. долара. Информацията беше 
публикувана от Bloomberg, които цитират анонимни източници, близки до Белия дом. 
В същото време  се водят разговори между представителите на кабинета на американския финансов министър Стивън 
Мнучин и на китайския вицепремиер Лиу Хе, които имат за цел да намерят начин за възстановяване на диалога и сваляне 
на напрежението в търговските взаимоотношения между двете страни.  
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Към момента Shanghai Composite отстъпва с 0.3% спрямо вчерашните си нива, а Hang Seng регистрира минимален спад от 
0.1 на сто. 
В Япония Nikkei 225 регистрира ръст от близо процент, подкрепен от спада на йената и силните финансови резултати на 
някои от водещите индустриални компании в страната. Автомобилният гигант Honda отчете ръст от 11% в печалбата за 
първото финансово тримесечие на годината, а акциите му поскъпнаха близо 3 на сто. 
В Южна Корея водещият борсов индикатор Kospi също се повиши с около половин процент. 
Сред печелившите позиции тази сутрин се наредиха тези на доставчиците на компоненти за Apple, като LG Innotek, Foxconn, 
Sunny Optical и Hon Hai Precision Industry. Вчера американската компания публикува отчета си за второто тримесечие, който 
показа ръст на продажбите от 17%. 
Печалбата също надвиши прогнозата на анализаторите, достигайки 2.34 долара на акция при очаквани 2.18 долара. 
На валутните пазари щатският долар отчете лек ръст след информацията за задаващото се увеличение на митата върху 
китайския внос. Доларовият индекс, който следи представянето на "зелените пари" спрямо кошница от шест световни 
валути, добави 0.1% към стойността си в стурешната търговия. 
Към момента еврото се разменя за 1.1680 долара, а курсът спрямо японската валута се движи на ниво от малко под 112 
йени за долар. Британският паунд пък се търгува на 1.3106 спрямо щатския долар. 
На стоковите пазари петролът отчете понижение, след като снощи данните на Американския петролен институт показаха 
неочакван ръст на запасите с 0.6% за последната седмица. Фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през 
септември поевтиняха с 0.5% тази сутрин, до ниво от 68.39 долара за барел. Сортът Брент пък се понижи с 0.3 на сто, до 
73.97 долара. 
Златото отстъпва с 0.28% в сурешната търговия, до ниво от 1220 долара за тройунция. 


