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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Investor.bg 
 
√ Защо липсата на кадри продължава да тежи на бизнеса?  
Кадрите са оскъдни и неподготвени да заемат свободните работни места, твърдят от АИКБ 
Криза за кадри на трудовия пазар у нас, показа анализ на Националния статистически институт. В продължение на четири 
години в периода 2012 - 2016 г. почти половината от работещите предприятия не са наемали работници. 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". По думите й нашето 
законодателство е “нечитаво” и се поправя поне 5 пъти в годината. Зайкова 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 над 
100 хил. души, които са трайно безработни", каза още Мика Зайкова. 
Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов посочи, че през 
последните три 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. 
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√ Основният проблем на бизнеса е липсата на работна ръка 
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. 
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 само една трета от общия. Имаме над 
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. 
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√ 150 000 са трайно безработните у нас 
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 ѝ 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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√ Полугодието поражда несигурност за състоянието на енергийната система 
Финансовите показатели на НЕК не отговарят на изискванията на кредиторите ѝ, а БЕХ отчита ръст на печалбата, 
но значително нарастват и разходите 
рез второто полугодие на годината картината на държавната енергетика остава противоречива. Влошава се ситуацията в 
Националната електрическа компания (НЕК), като в отчета е отбелязано, че финансовите ѝ показатели не са в съответствие 
с изискванията на банките кредитори, които са ѝ предоставили заеми. 
Това показва значителна несигурност, която поражда съмненията дали дружеството ще може да функционира без 
подкрепата на Българския енергиен холдинг (БЕХ). 
БЕХ, от своя страна, записва ръст на печалбата си, но и на разходите за емисии въглероден диоксид, с които пък подпомага 
друго закъсало държавно енергийно предприятие - ТЕЦ "Марица Изток" 2. 
В същото време обаче растящите цени на електроенергията подкрепят АЕЦ "Козлодуй" и финансовото състояние на 
ядрената ни централа се стабилизира. С ръст на печалбата може да се похвали и "Булгартрансгаз". Операторът на 
газопреносната мрежа обаче отчита спад на приходите от транзитния пренос, но пък парите от преноса по националната 
мрежа се увеличават. 
Ето и какво показват отчетите за дейността на дружествата от държавната енергетика за първите шест месеца на годината 
Български енергиен холдинг 
БЕХ изпраща шестмесечието с ръст на печалбата (EBT) от 24,3% до 132 млн. лева. Това се дължи основно на удвоените 
приходи, които от началото на годината достигат 312 млн. лева. Съществено се повишават и разходите - със 168% до 208,3 
млн. лева. 
От данните се вижда, че приходите от продажба на квоти въглеродни емисии се увеличават със 175% до почти 204 млн. 
лева. Именно на тези квоти се дължи и ръстът на разходите - поради значителното поскъпване на квотите (от 5,34 евро на 
тон в първите шест месеца на 2017 година до 10,49 евро на тон за периода през 2018 година). 
Увеличават се и приходите от дивиденти, които холдингът е получил от своите дъщерни дружества, защото 2017 година 
беше като цяло успешна за дружествата в сектора. 
АЕЦ "Козлодуй" 
Подобрение на финансовото състояние отчита и ядрената ни централа за първите шест месеца на годината. Обяснението 
е в по-добрите цени на електроенергията на пазара, а същевременно вече се усеща и ефектът от увеличаването на 
мощността на шести блок - до 104% от проектната му мощност. 
Така произведената електроенергия през периода се повишава с 4,5% до 7,9 тераватчаса. Приходите от продажбата на 
електроенергия се увеличават с 29% до 526 млн. лева. Общо приходите са в размер от 536 млн. лева. Разходите също се 
повишават - с 12,5% до 428 млн. лева, което се дължи на повечето отделени средства за зареждане с ядрено гориво и 
увеличени вноски във фондове, включително за радиоактивни отпадъци. 
Печалбата преди данъци (EBT) се увеличава със 194,5% до 109 млн. лева. 
ТЕЦ "Марица Изток" 2 
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Кризата в държавната въглищна централа в Маришкия басейн обаче продължава да се задълбочава. Дружеството изпитва 
негативните ефекти от поскъпването на емисиите въглероден диоксид и записва загуба от 116 млн. лева, спрямо загуба от 
36,1 млн. лева в първите шест месеца на 2017 година. 
От дружеството отчитат, че само разходите за емисии са в размер на 115 млн. лева, спрямо 37 млн. лева година по-рано. 
Дружеството е внесло и 13 млн. лева във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС). Общо разходите за 
дейността в периода януари - юни 2018 година са в размер на 390 млн. лева. 
Национална електрическа компания 
Държавната енергийна компания също отчита влошаване на състоянието си и отново излиза на загуба. През първите шест 
месеца на 2017 година НЕК имаше минимална нетна печалба от 1,5 млн. лева, която обаче от началото на тази година се 
трансформира в загуба в размер на 74 млн. лева. 
Приходите от дейността се повишават минимално до 1,59 млрд. лева. 
От компанията изпитват опасения, че при тези финансови резултати няма да могат да изпълняват дейността си без 
подкрепата на компанията майка БЕХ. 
В отчета си за полугодието НЕК прави оценка и на направените разходи по проекта АЕЦ "Белене" и се опасява, че 
има съществена несигурност около бъдещето на втората ядрена централа у нас. 
Мини Марица -изток 
За намаляване на приходите от продажбата на въглища, съобщават и от Мини Марица-изток в шестмесечния си отчет. От 
тази дейност в касите на дружеството са влезли 219 млн. лева, спрямо 259 млн. лева година по-рано. 
Така общите приходи се свиват до 229,5 млн. лева, спрямо 271,6 млн. лева за първото полугодие на 2017 година и 
дружеството излиза на загуба от 3,17 млн. лева. За аналогичния период на миналата година мините бяха на печалба в 
размер на 21,3 млн. лева. 
През април миньорите от предприятието поискаха повишаване на цената на въглищата, която се определя от 
Министерството на енергетиката. Тогава обаче изчисленията на ресорния министър показаха, че поскъпването на 
въглищата ще доведе до повишаване на цената на тока с поне 2%. 
Компанията няма забавени плащания към служителите си и ма достатъчно средства, за да изпълни инвестиционната си 
програма, посочиха от енергийното министерство и отказаха да изпълнят исканията на миньорите. 
"Булгартрансгаз" 
Държавното дружество, което управлява газопреносната мрежа, пък отбелязва увеличаване на печалбата - до 47,1 млн. 
лева. За сравнение към 30 юни 2017 година печалбата беше в размер на 34,7 млн. лева. Приходите растат до 185,5 млн. 
лева, като само от транзитните такси за природния газ в касите на дружеството са постъпили почти 100 млн. лева и има 
известно намаление спрямо същия период на миналата година. 
От преноса на газ по националната мрежа обаче приходите са в размер на 43,9 млн. лева, спрямо 33,4 млн. лева година 
по-рано. 
 
√ Очаква се проблемът с реекспорта на лекарства да се реши до края на годината 
За да се случи това, трябва да премине нотификационната процедура на ЕК 
До края на годината трябва да се реши проблемът с паралелната търговия с лекарства. Това каза Даниела Дариткова, 
председател на Комисията по здравеопазване в парламента, цитирана от Агенция Фокус. 
Тя се надява, че до края на годината законодателните промени, които вече са приети на първо четене от депутатите, ще 
бъдат окончателно одобрени. 
Един от най-важните законопроекти, за който се очаква становище на Европейската комисия, защото е необходимо да 
премине нотификационна процедура, е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина, който касае регламентиране на т. нар. паралелна търговия с лекарства, обясни Дариткова. 
„Паралелната търговия с лекарства е проблем, който, за съжаление, води до дефицит на животоспасяващи и 
животоподдържащи медикаменти на български граждани“, каза тя и допълни, че това е проблем, който е останал нерешен 
през последните години. 
Парламентът вече прие единодушно на първо четене промени в Закона за лекарствата в хуманната медицина, които 
затягат правилата за паралелен износ на медикаменти. 
Парламентарната Комисия по здравеопазване одобри на второ четене законопроекта за промени на Закона за 
лекарствата, като реши паралелният износ на лекарства да се контролира чрез електронна система. Чрез нея 
Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще следи наличностите в страната. 
В електронната система трябва да подават информация за движението и количествата на лекарствата всички участници в 
лекарствоснабдяването – от фармацевтите до производителите, както и НЗОК и Министерството на здравеопазването. За 
да се установи дали има недостиг на определени лекарства търговците на дребно и дистрибуторите всеки ден ще трябва 
да отчитат продадени и получени количества за лекарства с рецепта от Позитивния лекарствен списък.  
Въведени са санкции за недобросъвестност. Санкциите за нерегламентирана търговия с лекарства, включени в 
ограничителния списък, са завишени. 
Нотификацията на ЕК е необходима, за да се избегнат възможностите обнародваните текстове отново да бъдат обжалвани, 
както се случи преди години с подобни промени в закона, внесени от левицата. 
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В. Монитор 
 
√ Хазната губи 6 млрд. лв. от заплати в плик 
Около 6 млрд. лева годишно губи държавната хазна от недекларирани възнаграждения. При средна работна заплата за 
страната от 1060 лв. по данни на националната статистика средната декларирана в Националния осигурителен институт е 
821 лв. 
Сметките показват, че при тази разлика месечно хазната губи по 53 млн. лв. от невнесени осигуровки за всички работещи 
над 2,2 млн. души, а годишно цифрата набъбва до малко над 6 млрд. лв. „Липсата на пари в осигурителните фондове 
означава невъзможност държавата да изпълнява основните си функции. Тези вноски днес са необходими на 
правителството, за да изплащат пенсиите на родителите ни утре. Освен това бюджетът е източник и на ред други блага 
като здравеопазване и инфраструктура", коментира пред „Монитор" говорителят на НАП Росен Бъчваров. Щетите за 
родните служители също не са малко, годишно те губят над 2 млрд. лв. 
Усреднените загуби на човек пък възлизат на малко над 1000 лева за година, а за период от 30 години набъбват до 32 хил. 
лв., показват изчисленията на новия софтуер на Националната агенция по приходите на сайта zaplatavplik.bg. За същия 
период пък всички работещи ще бъдат oщетени с почти 73,5 млрд. лв. от болничните, ползването на обезщетение за 
безработица или при майчинство, както и при пенсиите, където е най-голямата загуба. Дори и да се осигуряваме на 
реалната си заплата пак има риск да имаме проблем при достигане на пределна възраст. „Честа практика е работодателите 
да осигуряват служителите си на 4-часов работен ден, а действително те да прекарват над 8 или 12 часа в службата. Ако 
този феномен продължава през целия трудов път на човека, той никога няма да може да се пенсионира. 
Перспективата е доста плашеща, защото това означава, че близките му ще трябва да поемат грижата за него", обяснява 
Бъчваров. В този случай, тъй като няма да му стига стаж, работникът ще трябва да изчака достигането на 70-годишна 
възраст, за да получи социална пенсия за старост, която е в размер на 125,58 лв. Друг проблем се оказвала работата на 
трудов и граждански договор едновременно. Макар законът да го допуска, според служителите на НАП, ако системно 
човек извършва една и съща повтаряща се дейност, това било белег на трудов договор и те можели да задължат 
работодателя да трансформира гражданския в трудов. „Мит е, че работодател и работник са равнопоставени в трудовите 
правоотношения. 
 
В. Дума 
 
√ БСП ще настоява за по-нисък ДДС върху храни и лекарства още през 2019 г.  
Левицата обмисля преструктуриране на Българската банка за развитие  
Още при обсъждането на бюджета за 2019 г. левицата вероятно ще предложи в парламента диференциран ДДС и по-ниски 
ставки за храните и лекарствата. Ще настояваме и за въвеждането на подоходно облагане. Това обяви лидерът на БСП 
Корнелия Нинова след среща с ръководството на Съюз "Произведено в България", обединяващ над 1000 фирми в 
хранителната индустрия, земеделието и услугите. На нея бе обсъден документът "Визия за България", подготвен от БСП. 
"Предложихме тази визия не като партийна или предизборна програма. Нашето желание е да се обединим около 5-6 
приоритета. По някои неща срещнахме подкрепа, но получихме и доста критики. Обединихме се около извода, че 
държавата трябва да има своята роля в управлението на икономиката, в никакъв случай това не е национализация", поясни 
Нинова.  
Според лидера на БСП един от приоритетите ще бъде подобряването на бизнес средата у нас чрез въвеждането на данъчни 
облекчения за бизнеса. Част от това ще бъде и преструктурирането на Българската банка за развитие, която трябва 
приоритетно да финансира развитието на малкия и средния бизнес. По време на разговора е била обсъдена и идеята на 
БСП за намаляване на корпоративния данък за фирмите, които инвестират в изостанали райони, "Получихме критики от 
Съюза за данъчната политика. Представителите на фирмите останаха с впечатление, че ще променяме корпоративния 
данък. Мога да заявя, че няма да го променяме , категорична бе Нинова. 
Лидерът на БСП обяви, че при подготовката на "Визия за България" е направен анализ за това в кои сектори има 
концентрация на монополисти. Нинова не пожела да уточни за кои области точно става дума, като обеща БСП да ги обяви 
на по-късен етап на специална пресконференция. "Отново искам да подчертая, че това не е алтернативна програма на 
ГЕРБ. Това е надпартиен документ, който няма за цел да сблъсква една програма с друга. Всеки е добре дошъл с идеите 
си. Но моля, който иска да участва в дискусията, първо внимателно да прочете "Визия за България", отбеляза Нинова. 
Кънчо Стойчев, секретар на Съюз "Произведено в България", заяви, че организацията е поела ангажимент за борба с 
монополите, подобряване на бизнес средата и борбата с корупцията. БСП и съюзът имат различия по темата за 
въвеждането на еврото. Ние, както и останалите работодателски организации, сме категорично това да стане колкото е 
възможно по-бързо, защото ще се отрази добре на бизнеса, каза Кънчо Стойчев. Нинова повтори позицията, че не трябва 
да се бърза, защото това може да има отрицателни последствия за България. В резултат на срещата се появила идеята за 
създаване на работна група, която да обобщи направените предложения. 
 
√ Зам.-министрите в икономиката ще станат трима  
Заместниците на икономическия министър Емил Караниколов ще се увеличат с един и ще станат трима. Това стана с 
решение на правителството за промяна в Устройствения правилник на Министерството на икономиката. Предвижда се 
увеличаване числеността на заместник-министрите на икономиката от двама на трима, за сметка на числеността на общата 
администрация и респективно числеността на дирекция "Финанси и управление на собствеността". 
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Заместник-министърът щял да подпомогне министъра при осъществяването на политическата програма на правителството 
в областта на икономиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на 
многофункционалните му правомощия, пише в съобщението. Такъв обаче засега няма посочен. 
 
√ Разплатени са едва 5% от парите по селската европрограма  
В четвъртата година на програмния период по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) има едва 5,32% реално 
разплатени пари, което е 317 млн. лв. при ресурс от 5,9 млрд. лв. Договорени са 26,34 на сто от средствата, което е 1,57 
млрд. лв. При нея повечето процедури не са отворени. Това показват данните в Информационната система за управление 
и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) към 31 юли.  
Като цяло 54% от европарите за програмния период 2014-2020 г. са договорени. Това са 12,9 млрд. лв. от общо за България 
23,68 млрд. Реално разплатените към тази дата пари са 4,38 млрд. лв., или 18,52%. 
На първо място по сключени договори е Оперативната програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" - 82,20% от 
3,69 млрд. лв. за усвояване. Реално са разплатени 24,1%, или 889 888 670 лв. 
Първи при реално усвоени пари от фирмите е ОП "Иновации и конкурентоспособност" - 30,21 на сто от 2,48 млрд. лв., 
процентът на договорените е 69,52%. 
При "Региони в растеж" процентът на договаряне е 76,33, а на разплатените - 26,83, което е близо 810 млн. лв. 
По програма "Околна среда" са платени 279,3 млн. лв. при 3,64 млрд. лв. ресурс. При нея има забавяне заради 
учредяването на асоциациите на ВиК дружествата. 
Има раздвижване за програмата "Наука и образование за интелигентен растеж", която буксуваше, тъй като нямаше опит. 
При нея 15,8% от 1,37 млрд. лв. са платени, което е 162 млн., договорени са 42,6%, или над 584 млн. лв. 
 
√ Увеличават се само фирмите без персонал  
Създадените през 2016 г. предприятия са основно в секторите на търговията и ремонтите 
През 2016 г. в България са работили активно 347 962 фирми, което е с 2,6% повече в сравнение с предходната година. От 
данните на Националния статистически институт (НСИ) обаче се вижда, че това нарастване се дължи изцяло на 
предприятията без заети служители в тях. Става въпрос основно за фирми, регистрирани като ЕТ и ЕООД, в които работи 
само собственикът, но той не е длъжен да се регистрира на трудов договор и статистиката не го отчита като нает. 
Към края на 2016 г. броят на предприятията с 0 заети е достигнал 169 625, което е 48,7% от всички регистрирани активни 
фирми в страната. В следващата група "1 - 4 наети" попадат 127 187 предприятия, или 36,6% от общия брой за 2016 г. Най-
нисък е делът на предприятията в групата от 5 до 9 наети лица - средно за периода той е 7,3%. В групата 10 и повече наети 
лица попадат 7,9% от активните предприятия. 
От всички активни фирми в България, действащи през 2016 г., 12,5% са новосъздадени (около 43 500 предприятия). От това 
число 40,8% се падат на фирмите, чиято дейност е свързана с търговията или ремонта на автомобили и мотоциклети. 
Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор "Добивна промишленост" - едва 0,1% от 
новосъздадените предприятия. 
Данните показват още, че От 2011 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на 
броя на оцелелите предприятия. През 2015 г. новородените предприятия са 40 358, като от тях 32 745 са преживели 
успешно 2016 г. Делът на предприятията, родени през 2011 г. и все още активни пет години по-късно - през 2016 г., е 4,7%. 
Най-жизнеспособни са предприятията от сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива", където делът на единиците, оцелели през петгодишния период, е 13,2%. Стойността на този 
показател е най-ниска за предприятията от сектор "Добивна промишленост" - 2,9%. 
През 2016 година своята работа са прекратили 34,8 хил. компании и 2,7% от заетите през годината са загубили своите 
работни места. Най-голям брой от тях са предприятията в сектора на ремонт и търговия с автомобили (43,4%). 
 
News.bg 
 
√ МС отичта мерките за подобряване на инвестиционната среда 
Правителството одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните 
проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Мерките са утвърдени с РМС №411 от 2016 г. 
В рамките на отчетния период към 29 юни са изпълнени четири правни мерки. Изменен и допълнен е Законът за морските 
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, отстранявайки пропуски в законовата 
уредба относно изработването, съгласуването, приемането и одобряването на генералните планове на пристанищата за 
обществен транспорт и подробните устройствени планове за яхтените, рибарските и пристанищата със специално 
предназначение, както и на специализираните пристанищни обекти и на брегоукрепителните хидротехнически 
съоръжения в акваторията на Черно море и в българския участък на река Дунав. Одобрени са и свързаните с това промени 
в Закона за устройство на територията. По този начин се облекчават инвеститорите при получаване на разрешителни за 
строителство на пристанища и специализирани пристанищни обекти. 
Приети са изменения в Закона за туризма, с които "къща за гости" се определя като "жилищна сграда". С тази промяна се 
премахват затрудненията пред инвеститорите, които се пораждаха от неясния статут и не причисляването на къщите за 
гости към определена категория строежи. 
С нормативни промени в Наредбата за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) и в 
Закона за развитие на академичния състав в Република България се адресират проблеми, свързани с липсата на 
специалисти в търсени от бизнеса области, както и с лошото качество на професионалното образование. 
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Изпълнение са и мерки, водещи до подобряване обслужването на юридическите и физическите лица от Национална 
агенция за приходите (НАП). Облекчени са административните процедури и изисквания към клиентите на НАП при 
подаване на заявления и потвърждаване на достъпа до електронни услуги на НАП от всеки офис на агенцията. 
Уеднаквена е практиката на всички офиси на НАП и са разширени предоставяните от Агенцията електронни услуги, с което 
е подобрено прилагането на регламентираните правила при получаване на документи, подписани с електронен подпис на 
официалните електронни адреси на НАП. 
 
√ Правителството ограмотява 10 000 възрастни с план за действие за 2018 г. 
Допълнителни дейности по ограмотяване на 10 000 възрастни над 16 години е една от мерките, които предвижда Планът 
за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 година. 
С него ще продължи осигуряването на условия за преход към функционираща национална система за учене през целия 
живот. 
Действията ще бъдат насочени към част от нейните основни инструменти: Европас, Европейския паспорт на уменията, 
кариерното ориентиране и др. В Плана са включени и приоритетни дейности, свързани с намаляване на относителния дял 
на преждевременно напусналите образователната система. Те са насочени към постигане на устойчиви резултати от 
функционирането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната 
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 
В областта на училищното образование и обучение планът предвижда 2000 ученици да повишат своята информираност за 
Международното образователно изследване PISA 2018, а 5 000 ученици в VI клас да участват в оценяване за измерване на 
степента на тяхната четивна грамотност. 1300 учители ще участват в обучение, насочено към прилагане на различни методи 
за оценяване на учениците в контекста на PISA 2021. 
Основният фокус през 2018 г. в областта на професионалното образование и обучение ще продължава да бъде връзката 
между образованието, обучението, ученето и нуждите на пазара на труда. Повече от 1100 безработни лица, предимно 
младежи, ще бъдат включени в стажуване и чиракуване, осигурено с финансиране от държавния бюджет. Такива 
възможности ще се предоставят и по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Чрез реализирането на още 70 
паралелки за дуално обучение ще продължи да се повишава атрактивността и важността му сред учениците и техните 
родители, като ще се работи и за засилване ролята на бизнеса в него. 
За популяризиране на ученето през целия живот сред всички български граждани за четвърта поредна година ще бъдат 
организирани национални дни на учене през целия живот, в които се предвижда да вземат участие повече от 300 
участници. 
Предвижда се да бъде извършена оценка на напредъка при постигането на целите в националната стратегия, свързани с 
реализиране на политиката за учене през целия живот. Оценяването на напредъка ще бъде осъществено в рамките на 
мащабен консултативен процес, извършен на областно и национално равнище. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бюджетният излишък е добър, ще преизпълним плана, похвали се Борисов 
Приходните агенции работят добре, добър е бюджетният излишък, така че ще можем да „затворим“ добре годината и с 
направените разходи и да преизпълним плана – това поне към полугодието имаме. Това заяви премиерът Бойко Борисов 
в началото на редовното заседание на кабинета в сряда. 
"Знаете преди година и нещо, като поехме управлението, имаше 3,7 дефицит, маса плащания без обезпечения и рекорден 
нисък външен дълг от 24%", заяви премиерът и отбеляза, че тази информация е за тези, които казват, че правителството е 
задължило държавата и следващите поколения. То е точно обратното, подчерта Борисов. 
Излишъкът по консолидираната фискална програма към юли се очаква да надхвърля 2 млрд. лева (1,9 % от прогнозния 
БВП). Това сочат предварителните данни и оценки на Министерството на финансите. В структурно отношение салдото по 
националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към юли 2017 година. 
Приходите и помощите по КФП към юли 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 22 550,5 млн. лв. (59,0 % от годишния 
разчет), като спрямо юли 2017 г. се отбелязва ръст от 2 072,9 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи 
основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 085,1 млн. лв. (10,6 %), а постъпленията в частта 
на приходите от помощи са близки до отчетените за същия период на предходната година. 
 
Economic.bg 
 
√ Световната банка има нов постоянен представител у нас 
Италианецът Фабрицио Дзарконе е новият постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република 
и Словакия, съобщиха от институцията. Преди да дойде в България през август 2018 г. той е работил като постоянен 
представител на Световната банка за Коста Рика и Ел Салвадор. 
Дзарконе има повече от 20 години опит в сферата на развитието. В Световната банка той е работил в Близкия изток като 
главен ръководител, отговарящ за Западния бряг и Газа, където е управлявал важни проекти в подкрепа на бюджета на 
Палестинската автономия. Освен това има богат трудов опит в Субсахарска Африка, където е имал възможността да 
подпомага надзора на портфейл от проекти в Кения, Руанда и Коморските острови. 
Дзарконе има докторска степен по управленски науки по международна търговска политика от ESADE - Висше училище по 
бизнес администрация и управление, както и магистърска степен по европейска икономика и право. 
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Капитал  
 
√ Правителството одобри допълнителни 111 млн. лв. за избрани общини 
София и Пловдив ще получат 24 млн. лв., останалите остават неизвестни 
Министерският съвет отпусна допълнителни 111.3 млн. лв. за местната власт на заседанието си в сряда без достатъчно 
информация за кои общини са предназначени парите. От прессъобщението на правителството става ясно, че част от 
средствата ще дойдат от централния бюджет, а друга - от преструктуриране на други предвидени разходи в бюджета за 
годината. 
Проблемът с раздаването на допълнителни пари по този начин е, че докато част от тях наистина имат извънреден характер 
и затова отпускането им през централния бюджет е оправдано, други представляват обичайни разходи. Те биха могли да 
бъдат предварително разчетени и да са част от официално одобрения бюджет, за да не се създават съмнения за 
непрозрачност. 
София, Пловдив и къде? 
От прессъобщението не става напълно ясно къде ще отидат парите. София например ще получи 15 млн. лв. за финансиране 
на участък от третата линия на метрото. За Пловдив пък са одобрени 9 млн. лв. за галерии, кина, зали за временни 
експозиции и обновяване на площад "Централен" и прилежащите културни пространства. Тук парите са свързани с поет 
през 2017 г. ангажимент за подкрепа на избрания за Европейска столица на културата град през 2019 г. Още близо 360 хил. 
лв. са предвидени за ремонт на храмове във Варна и Русе. Останалите 87 млн. лв. отиват приоритетно за ремонти на улици 
и инфраструктурни проекти "на редица други общини", става ясно от правителственото прессъобщение. 
Повече подробности за конкретните общински проекти вероятно ще има в постановлението на правителството, което 
обикновено се публикува няколко дни след заседанието. Зам.-председателят на УС на Националното сдружение на 
общините Донка Михайлова коментира пред Mediapool, че информация за отпуснатите средства не е била предоставена 
нито на сдружението, нито на самите кметове на съответните общини. Михайлова посочва липсата на ясни критерии, по 
които се разпределят средствата, и сравнява ситуацията с 2017 г., когато по този начин правителството е разпределило 
около четвърт милиард за местната власт, като така заобиколи Закона за държавния бюджет. 
 
БНТ 
 
√ Борисов и Заев ще отбележат заедно Илинденско-Преображенското въстание  
Днес честваме 115-годишнината от Илинденско - Преображенското въстание. Премиерите на България - Бойко Борисов и 
на Република Македония - Зоран Заев ще отбележат заедно годишнината в Благоевград. 
Двамата премиери ще участват в церемонията по полагане на венци и цветя на паметника на Гоце Делчев на площад 
"Македония" в Благоевград. 
След военния и църковен ритуал Бойко Борисов и Зоран Заев, който пристига у нас заедно с министъра на вътрешните 
работи Оливер Спасовски, ще отдадат почит пред паметта на героите от общата ни история и ще поднесат венци пред 
паметника на Гоце Делчев.  
Тържественото честване на 115-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание, което е организирано от ВМРО, 
ще започне с отдаване на почит пред паметника на Тодор Александров и ще продължи с шествие, предвождано от 
евродепутата Ангел Джамбазки и вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов.  
Това ще е второто съвместно отбелязване на годишнината, след подписването на Договора за приятелство, сътрудничество 
и добросъседство между България и Република Македония преди година. 2 август е и Националният празник на Република 
Македония. 
Миналата година двамата премиери бяха заедно в църквата „Свети Спас“ в Скопие, където се поклониха пред тленните 
останки на Гоце Делчев, пренесени там през 1946 година. Ден преди това беше подписан договорът за приятелство, 
сътрудничество и добросъседство между България и Македония. 
Днешният ден е и официален празник на Кюстендил. Градът има голям принос в националноосвободителните борби на 
Македония. 
 
√ От днес човечеството живее на "екологичен кредит" 
От днес човечеството започва да живее на кредит, защото е изчерпало природните ресурси, които планетата е способна 
да възстанови за една година. Т.нар. ден на екологичния дълг настъпва все по-рано всяка година. Климатичните промени 
имат негативни последици и за икономиката. Според прогнозите на Световната банка, те може да увеличат бедността в 
България след 2050 година. 
Само преди 48 години Земята е успявала да възстанови толкова питейна вода, дървета и плодородни земи, колкото ние 
сме съсипвали за година. Тогава ресурсите стигали чак до 29 декември.Постепенно обаче тази дата се измествала все по-
напред,и през 2018-та настъпва 5 месеца по-рано. И трябва да се прибегне до резервите на планетата. 
В момента, за да бъдат задоволени нуждите на човечеството, ни трябват почти две планети като Земята. Според 
изследването, ако всички живеем като катарците, например, водата и храната ще ни стигнат до 9 февруари. А ако следваме 
примера на Виетнам ще изкараме чак до 21 декември. На американците пък ще им трябват 5 планети като Земята. А ако 
останалите придобият навиците на българите, ресурсите ще свършат на 13 юли. Еколозите предупреждават, че всичко 
зависи от ежедневните ни навици. 
Меглена Антонова - представител на „Грийнпийс“: Дали да се качваме сами на колата сутрин или споделяме пътуването 
си, дали решаваме да изберем найлонова торбичка и сламка в напитката си или пък си носим собствена чаша или пък 
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платнена торбичка, когато пазаруваме, дали си купуваме продукти, които са произведени в този сезон, в който ги купуваме, 
близо до нас 
Затова от Global Footprint Network са разработили сайт с анкета, където всеки може да провери колко вреди на природата. 
Питат ни какво ядем, с какво пътуваме, къде живеем. Дават ни и съвети как да пазим и пестим даденото ни от природата. 
Така сайтът показва кога биха се изчерпали ресурсите, ако всички живееха като нас. 
Ако си направим труда да попълним този тест, със сигурност ще разберем с какво точно вредим и какво да променим в 
начина си на живот. Заслужава си. 
 
√ Световната банка: Климатичните промени може да увеличат бедността в България 
Климатичните промени могат да блокират икономическия растеж на България до 2050 г. и да увеличат бедността. 
Предупреждението е част от анализ на Световната банка, в случай че страната не предприеме мерки на национално ниво, 
за да избегне тежките последици. 
Анализът на Световната банка разглежда два сценария - на действие и на бездействие срещу измененията на климата в 
девет важни сектора: селско стопанство, биоразнообразие, енергетика, гори, здравеопазване, транспорт, градско 
развитие, туризъм и води. 
Най-застрашено се очаква да бъде селското стопанство, особено реколтата от зърнените култури, a Дунавският регион 
може да пострада най-много. И докато страната ни прогнозира умерен икономически растеж до 2050 г., Световната банка 
предупреждава, че бездействието може да струва скъпо на икономиката ни. Прогнозата засяга всички българи- 
независимо от това какво работят, какво е образованието и квалификацията им. Климатичните промени със сигурност 
повличат нагоре цените на основни стоки, а стандартът на семействата, които зависят от въпросните стоки ще върви 
надолу. 
Загубите няма да са толкова драстични, ако навреме се инвестира в стратегия за адаптация към промените в климата. В 
момента Световната банка разработва такава стратегия за България. Очаква се тя да бъде готова до края на септември. 
 
√ Бесарабски българи ще учат дървообработване в Русе 
Бесарабски българи ще учат в гимназията по дървообработване и вътрешна архитектура в Русе. Идеята е на ръководството 
на училището, което смята по този начин да реши проблема с недостига на ученици след 7-и клас. 
През тази учебна година от обявените 3 паралелки в русенската гимназия по дървообработване за прием след 7-и клас са 
заети местата само в две от тях. Затова директорът на гимназията споделя, че приемът на първите български ученици от 
задгранични територии може да стане още през следващата учебна година. 
Мариана Гъркова, директор на Професионалната гимназия по дървообработване в Русе: За тази цел ние трябва да 
предоставим общежитие, добри условия за тези деца. Всеизвестен е фактът, че във висшето образование такива ученици 
има, студенти. Така че защо да не поканим нашите сънародници, тук, на родна почва, да придобият умения, които техните 
връстници придобиват.  
Тепърва ще трябва да се извърви пътят и да се преодолеят много нормативни изисквания, тази идея да се осъществи - 
казва още Гъркова.  
Мариана Гъркова, директор на Професионалната гимназия по дървообработване в Русе: С Агенцията за българи в 
чужбина също ще говорим, споделила съм идеята.  
Андрей Лападжов, преподавател по специални предмети: По принцип е по-добре да имаме повече деца, съответно и 
повече специалисти да излизат, които са необходими за мебелната промишленост.  
От гимназията споделят още, че ще почерпят опит от висшите училища у нас, които през последните години успешно 
привличат бесарабски българи. Ще разчитат и на българските общности в Украйна и Молдова за популяризиране на 
инициативата. 
 
БНР 
 
√ Банка ДСК е подписала договор за придобиването на „Сосиете Женерал“ 
Банка ДСК е подписала договор за придобиването на „Сосиете Женерал“, съобщиха от финансовата институция. 
Договорът е за почти 100 % от „Сосиете Женерал“, която към момента държи 6,7 % от пазарния дял и е седмата по големина 
на българския банков пазар. 
В резултат на придобиването ОТП Груп - която притежава банка ДСК,  ще засили още повече пазарната си позиция в 
България, допълват от компанията. 
Финансовото приключване на сделката се очаква да стане през последното тримесечие на 2018 година, при условие, че 
бъдат получени всички необходими регулаторни одобрения, допълват от финансовата институция. 
 
√ Всички клиенти на бившата СИБАНК с нови IBAN номера 
От днес всички клиенти на досегашната СИБАНК вече имат сменени IBAN номера на сметките си, съобщиха от институцията. 
Причината е сливането с Обединена българска банка. Новите сметки ще съдържат името на обединена банка UBBS.  
Промяната е напълно техническа и по никакъв начин няма да се отрази на сметките или свързаните с тях банкови продукти 
и услуги.  
Настоящите IBAN-и ще останат валидни до края на декември 2018 г. На корпоративния сайт на банката всеки може да 
провери новия си номер чрез специално разработен конвертор или да получи информация в удобен банков клон.  
Заради сливането стана ясно, че сметките на десет офиса на Националната агенция за приходите са променени. 
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√ Капка Панайотова: Регистърът за хората с увреждания не помага за правенето на политики 
Тя прогнозира нови протести, защото парите за хората с увреждания "ще потънат“ 
"Регистърът на хората с увреждания трябва да дава информация за това какви конкретно са потребностите на всеки един 
човек. Тази информация в момента съществува на много места, но данните за конкретен човек не могат да останат 
статични, защото състоянието на всеки един може да се промени", каза в предаването „Преди всички“ Капка Панайотова 
от "Център за независим живот". 
„Този регистър, както е направен, той не обслужва по никакъв начин правенето на политики. Той просто пое 2 милиона 
лева“. 
Според Панайотова големият проблем е, че разбирането за увреждания в България не се е променило изобщо спрямо 
последните 50 години. 
„България е една от малкото страни в Европа, в която няма академична специалност, наречена „Социология на 
уврежданията“. Как искаме да има компетентни хора, които да знаят какво правят? Няма как. За съжаление няма особен 
професионализъм отникъде, но по-страшното е, че няма професионализъм във висшата администрация, която трябва да 
произведе някакъв продукт, който да бъде предмет на дебат. Защото, каквото и да произведе която и да работна група, 
това, което се произведе, трябва после да се прилага. Те няма да могат да го прилагат, а контролът пък изисква още повече 
компетентност“.   
Панайотова каза още, че проблемите ще останат, докато не се започне да се „работи систематично, а не на парче, не 
пожарно“ и в момент на протест да бъдат отпускани пари, „за да млъкнат хората“. Според нея при вчерашната среща на 
премиера Борисов с представители на хората с увреждания и майките на деца с увреждания не е постигнато нищо. Тя 
прогнозира нови протести догодина, защото парите, отпуснати за хората с увреждания, „ще потънат“. 
„Аз много се надявам, че ще започнем да узряваме за това, че политики не се правят само с интерес, надвикване и 
наддаване, а със здрав разум, компетентност и разбиране, защото колкото и пари да се налеят в тази система, която 
обслужва хората с увреждания в момента, те ще потънат и догодина пак ще има протести“. 
„Аз много се надявам, че ще започнем да узряваме за това, че политики не се правят само с интерес, надвикване и 
наддаване, а със здрав разум, компетентност и разбиране, защото колкото и пари да се налеят в тази система, която 
обслужва хората с увреждания в момента, те ще потънат и догодина пак ще има протести“. 
Що се отнася до темата за медицинските изделия и техническите помощни средства за хората с увреждания, според 
Панайотова, нищо не се е променило, защото механизмът, по-който трябва да се работи, трябва да е различен от сегашния.  
„Той се свежда до това, че техническото помощно средство на човека с увреждане не е негова собственост, а е собственост 
на институцията, която отговаря за социалното включване на хората с увреждания. Например, в Швеция това е общината. 
Шведските общини имат такава функция, че те осигуряват помощни технически средства. В момента, в който човек има 
нужда от такова, той има предписания, отива и получава, но то не е негово. По този начин е доста по-трудно да харчиш 
безобразни пари и безконтролно, когато си публична власт, отколкото като раздаваш едни пари на хората и на фирмите, 
за да си осигуряват технически помощни средства. Вторият плюс на този механизъм е, че тези помощни средства могат да 
бъдат ползвани или рециклирани и от други хора, а не като при нас в момента – непрекъснато някой звъни и казва: „Имаме 
една количка от баба ми. Какво да я правя?“. Никой това не го мисли. Затова казвам, че е въпрос на компетентност, на 
знания, на политическа воля“. 
От звуковия файл чуйте цялото интервю. 
 
Дарик  
 
√ Шумен и Търговище част от 12 винено-кулинарни дестинации 
Шумен и Търговище са част от 12 винено-кулинарни дестинации, които бяха представени в Габрово от заместник-
министъра на  туризма Ирена Георгиева, съобщава Дарик Габрово. 
Кръглата  маса е втори етап от реализацията на съвместната инициатива, по която работят Министерството на туризма и 
Министерството на земеделието  храните и горите. 
Целта на инициативата е страната да се превърне в целогодишна туристическа дестинация, а туристите да се насочат към 
вътрешността й, а не само да посещават предимно зимните и морски курорти. Броят на винено-кулинарните дестинации 
не е избран случайно, те са 12 -  колкото са месеците в годината. Обхващат над 50 общини и над 100 туристически обекта. 
Фокусът на срещата беше една от най-дългите дестинации по проекта, която преминава през 7 общини наречена „Стари 
столици“ - Велико Търново, Горна Оряховица, Шумен, Търговище, Плиска, Велики Преслав, Габрово. 
В нея са включени и 13 туристически обекта - историческите хълмове Царевец и Трапезица, Арбанаси, Хотнишка екопътека, 
Еменска екопътека, Даскалоливницата – Елена, Славейковото училище – Търговище, Шуменска крепост, Мадарският 
конник, Осмарски скални манастири, Ханкрумски скални манастири, Плиска, Велики Преслав и Никополис ад Иструм. 
 
√ За „Happy birthday“: Мъж плати задълженията на приятел към НАП  
Иновация в плащанията на задължения, администрирани от НАП, откри служител на приходната агенция в Пловдив. 
Мъж поднесъл своя оригинален подарък по повод рождения ден на свой приятел под формата на частично заплатена сума 
от общите му задължения. 
Плащането е извършено по банков път, а като основание за извършеното плащане е посочено „Happy birthday“. 
Близо 320 милиона лева просрочени данъчни и осигурителни задължения са постъпили по набирателната сметка на НАП 
Пловдив за първите шест месеца на 2018 година. 
От приходната агенцията отчитат ръст с близо 41 млн. лв. спрямо същия период на предходната година.   

http://bnr.bg/post/101002345/k-panaiotova-registarat-za-horata-s-uvrejdania-v-segashnia-mu-vid-ne-obslujva-po-nikakav-nachin-praveneto-na-politiki
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Кога ще отпадне напълно двойният стандарт за храните? Коментар на евродепутата Емил Радев; 
- Остава ли критична ситуацията в Смолянско след поредните наводнения? 
- Ще има ли машина за гласуване във всяка избирателна секция и защо ЦИК не спази закона? В студиото Петър 

Славов и Цветозар Томов; 
- Защо бившият кмет на столичния район „Младост" Десислава Иванчева беше отведена с белезници и окови в 

болница? В студиото - адвокат Марин Марковски и бившият заместник-правосъден министър Димитър Бонгалов; 
- Исторически сгради в пламъци. Каква е съдбата на пловдивските Тютюневи складове 2 години след палежа? 
- Как талантливи българчета обраха медалите на международни олимпиади по математика и информатика? 
- Специални гости - група „Трамвай №5" за турнето на златните български хитове. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Каква ще е съдбата на сградите-паметници на културата в столицата? Гостува Йорданка Фандъкова. И още - кой 

събира пари от името на кмета на София с фалшив Facebook профил? В предаването ще видите: 
- Танцьорката Габриела, която потроши десет автомобила, а после наби студентка говори след освобождаването си 

от ареста. 
- Предизвикателството "Кики челиндж" завладя социалните мрежи. Но колко опасно може да бъде то? 
- Жителите на цяло село се оплакват от чести прекъсвания на тока, заради които изгарят електроуредите им. 
- На живо - защо пътници от Градския транспорт пресичат опасно високоскоростния път на околовръстното шосе в 

София? 
- Ще бъде ли въведено машинното гласуване на следващите избори, както разпореди съдът? 
- Какви може да са вероятните причини за смърт на дете, родено със синдром на Даун в болницата в Плевен? 
- Кампания за изграждане на паметник на дядо Добри - кой иска да издигне монумент за Светеца от Байлово? 
- В разгара на лятото - как да изберем най-подходящия слънцезащитен продукт за нашата кожа? И има ли фалшиви 

кремове на пазара? 
- На живо - Благоевград отбелязва 115 години от Илинденско-Преображенското въстание. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 2 август  
София. 

- От 11.00 часа в сграда на Омбудсмана на Р. България (ул. „Георг Вашингтон“ 22) Мая Манолова ще отчете три 
години от избора ѝ за омбудсман.  

- От 11.00 часа в централата на КНСБ (площад „Македония“ №1, Заседателна зала – етаж 11) ще се проведе 
пресконференция, на която ще бъдат представени данни за потребителските цени и издръжката на живот в 
България.  

- От 11.00 часа в зала „Форум“ на хотел „Форум“ ще се проведе заключителна конференция по проект "Разработване 
и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“, 
финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". . 

- В 18.00 часа в Двореца ще бъдат представени 91 живописни произведения от колекцията на Боян Радев.  
*** 
Благоевград. 

- Министър-председателят Бойко Борисов и премиерът на Република Македония Зоран Заев ще отбележат 
съвместно 115-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. От 17.00 часа двамата премиери ще 
участват в церемонията по полагане на венци и цветя на паметника на Гоце Делчев на площад „Македония“ в 
Благоевград.  

- От 18.30 часа в градското кино ще бъде представен филма „Помни войната 1915 – 1918“, посветен на Първата 
световна война. Събитието е под патронажа на министър на отбраната Красимир Каракачанов.  

*** 
Бургас. 

- От 20.30 часа на лятна сцена „Охлюва“ ще бъде открита четвъртата самостоятелна фотоизложба на маестрото 
Стефан Диомов – „Магията на фиордите и северните бели нощи“.  

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа на летище „Варна“ ще се проведе информационна кампания „Вашите права“. 
***  
Велико Търново.  

- От 10.00 часа в Центъра за родители „HAPPY MUMS” ще се проведе инициатива по случай Световната седмица на 
кърменето „Кърменето – основа на живота“.  

- От 21.00 часа на сцената на „Арт лято“ до ХГ „Борис Денев“ ще се състои концерт „Джаз под звездите в Галерията“.  
*** 
Добрич. 
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- От 18.15 часа в голямата зала на Кино клуб „Икар“, ГЕРБ-Добрич, с финансовото съдействие на народните 
представители Даниела Димитрова и вицеадмирал Пламен Манушев, организира безплатна прожекция на един 
от премиерните филми това лято – „Mamma Mia! Отново заедно". 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа пред паметника на Тодор Александров ще бъде отбелязана 115-годишнина от избухване на 
Илинденско-Преображенското въстание. 

*** 
Панагюрище.  

-  От 10.00 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще бъде на работно посещение в 
Панагюрище, където ще се срещне с кмета на Общината Никола Белишки. В 10.45 часа министър Петков ще посети 
Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, след което ще даде брифинг. По-късно през деня той ще 
посети предприятието „Асарел Медет“ АД и ще разговаря с изпълнителния му директор Делчо Николов.  

*** 
Пловдив.  

- В 09.00 часа в сградата на Общинския съвет ще се проведе традиционно заседание на общинските съветници.  
- От 15.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет-„Марица“, ОИЦ-Пловдив ще представи процедура 

„Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която ще 
финансира дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи от млади фирми. 

- Общинските съветници от ГЕРБ в Пловдив ще проведат приемни с гражданите както следва: Петър Попов, Ясен 
Михайлов и Дамян Петров ще приемат от 17.30 до 19.00 часа в район „Западен” на ул. „Царевец” №9; Гошо Къчков 
от 17.30 до 19.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Северен” на бул. „Марица” №91; Пенчо Малинов от 17.00 до 18.30 
часа в офиса на ГЕРБ в район „Източен” на ул. „Коста Паница” №5; Веселин Маневски от 16.00 до 18.00 часа в офиса 
на ГЕРБ в район „Южен” на ул. „Академик Петър Динеков” №1А. 

*** 
Разград.  

- От 10.00 часа в зала 308 кметът на Община Разград д-р Валентин Василев ще даде пресконференция за проекти.  
***  
Свищов./с. Царевец.  

- От 11.00 часа в Летния театър в село Царевец ще започне конкурсната програма на осмото издание на 
Националния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“.  

- От 20.00 часа в К Летния театър в село Царевец ще се състои концерт на Ансамбъл „Мерани“ от Тбилиси, Грузия, 
като част от осмото издание на Националния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“.  

*** 
Смолян. 

- От 14.00 часа в Сесийната зала на община Смолян ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Хасково. 

- От 17.30 часа пред паметника на Незнайния войн на площад „Свобода“, Община Хасково организира тържествен 
ритуал по полагане на венци и цветя и празничен концерт по повод 115 години от Илинденско-Преображенското 
въстание.  

*** 
Шумен.  

- От 9.00 часа извънредният и пълномощен посланик на Франция у нас Ерик Льобедел ще бъде приет от кмета на 
Общината. Дипломатът идва на първо официално посещение в Шумен. От 10.00 ч. е планирана срещата с 
областния управител проф. Стефан Желев. 

 
 
Profit.bg 
 
√ Поредната ескалация на търговския конфликт засегна акциите 
Азиатските акции поевтиняват днес, след като поредната ескалация в търговския конфликт между САЩ  и Китай засегна 
китайските книжа. 
В същото време световните пазари на облигации бяха разтърсени от ръста в емитирането на нов дълг от страна на 
Вашингтон и от новата политика на толериране на по-високи лихви от страна на Япония. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI падна с 0.8%, повлечен надолу от 1.2-процентен спад на основния индекс на 
борсата в Шенжен. Японският Nikkei се понижи с 0.4%. 
Китайският индекс на сините чипове CSI 300 изгуби 1.4% до триседмични дъна, увеличавайки понижението си от 
достигнатия на 24 юли връх, до 5.5%. 
Щатската администрация вчера засили натиска върху Китай, предлагайки по-високи мита в размер на 25% върху китайски 
внос на стойност 200 млрд. долара. 
Глобалният индекс на MSCI губи 0.45% от началото на седмицата, обръщайки посоката, в сравнение с предходните 
седмици, като това се дължи основно на китайските акции. 
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На Уолстрийт, S&P 500 затвори с 0.10% вчера, докато Nasdaq Composite добави 0.46%, продължавайки възстановяването 
си от понеделник, когато падна до триседмично дъно. 
Акциите на промишлените компании записаха понижение от 1.3% вследствие на опасенията около търговията, докато 
технологичните акции получиха подкрепа от силните резултати на Apple. 
Книжата на най-голямата компания по пазарна капитализация в света поскъпнаха с 5.9%, което увеличи пазарната й 
стойност до близо 1 трлн. долара. 
Федералният резерв на САЩ запази лихвите си без промяна вчера, както се и очакваше, описвайки щатската икономика 
като силна. Така централната банка на САЩ се движи по график за вдигане на лихвите през септември и вероятно отново 
през декември. 
Въпреки че това не изненада никого, лихвите по щатските държавни облигации нараснаха, като лихвата по 10-годишните 
книжа проби нивото от 3% достигайки 2.5-месечен връх, след като Министерството на финансите на САЩ обяви, че ще 
засили емитирането на дълг в идното тримесечие. 
Световните пазари на облигации бяха разтърсени и от рязкото покачване на лихвите по японските държавни облигации, 
откакто Централната банка на Япония облекчи лихвите по дългосрочните книжа във вторник. 
Лихвата по 10-годишните японски държавни облигации нарасна до 1.5-годишен връх от 0.145% днес. 
Опасенията, че по-високите лихви в Япония могат да накарат японските инвеститори да върнат средства в родината, 
засегнаха европейските облигации, което повиши лихвите по германските и френските облигации до седемседмични 
върхове вчера. 
На валутните пазари, основните валути останаха почти без промяна. 
Еврото се разменяше срещу 1.1661 долара, докато йената бе на ниво от 111.67 спрямо долара. 
Британският паунд се търгуваше без промяна на ниво от 1.3119 долара, преди срещата на Централната банка на Англия 
по-късно днес, на която се очаква финансовата институция да вдигне лихвите. 
Цените на петрола нараснаха леко, след като в два поредни дни отчитаха сериозни понижения, породени от 
изненадващото нарастване на запасите на суровината в САЩ. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха с 0.5%, до 72.78 долара за барел, след понижение от 2.5% в предходния 
ден. 
Щатският лек суров петрол добави 0.4% към цената си, до 67.96 долара за барел, след понижение от 1.6% в сряда. 


