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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ СТИМУЛИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ТЪРСЕЩИ ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДГОТВЕНИ КАДРИ  
Агенцията по заетостта продължава да предоставя финансова подкрепа на работодателите, които желаят да осигурят 
обучение и работа на безработни лица за позиции, изискващи определена професионална квалификация. 
Една от формите, за които работодателите могат да кандидатстват и ползват финансови средства, е за вече придобилата 
популярност „дуална система за обучение”, осъществявана по реда на чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта. 
Агенцията по заетостта от две години стимулира тази форма за практическо ориентирано обучение, осъществявано в 
реална работна среда под ръководството на наставник, и паралелно – в обучаваща институция от системата на 
професионалното образование и обучение. Финансовите стимули за работодателите, осигурили работно място за дуално 
обучение, се предоставят ежемесечно – за основно трудово възнаграждение за всяко наето безработно лице и неговия 
наставник. Средствата се предоставят за времето на обучението, но за не повече от 36 месеца. Освен това в пълен размер 
и за всяко лице се поемат разходите за провежданото от обучаващата институция професионално обучение, необходимо 
за конкретното работно място. Работодателят има право да избере обучаващата институция и да уговори с нея учебния 
график, както и програмата за провеждане и оптимално съвместяване на учебния процес с трудовата дейност на наетите 
за обучение чрез работа лица. 
Втората форма дава възможност работодателите да заявят професионалното обучение, което кандидатите за работа 
предварително да преминат преди назначаването им. Обучението на безработните лица се финансира 100% от държавния 
бюджет, като за периода на обучението курсистите ежедневно получават стипендия, както и средства за транспорт, в 
случай че местоживеенето им е в друго населено място. Работодателят сам избира обучаваща организация, с която 
съвместно формират учебния график и провеждат подбор на безработните лица, които да бъдат обучени и впоследствие 
назначени на работа за поне 6-месечен период. Мярката се реализира по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на 
заетостта /ЗНЗ/ и Агенцията по заетостта е с дългогодишна практика при предоставянето й. 
Размерите на средствата, които се предоставят на работодателите, обучаващата организация и безработното лице се 
определят ежегодно в Националния план за действие по заетостта през съответната година. 
Все още има възможност работодателите да получат финансова подкрепа от държавата, за да си осигурят персонал с 
професионална подготовка, необходима за тяхната стопанска дейност. В част от бюрата по труда има свободни средства 
за финансиране на обучения на безработни лица по заявени от работодателите професии. Всички средства, за които 
работодателите могат да кандидатстват и сключват договор за ползване на различни преференции, са обявени на 
електронната страница на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, в т.ч. и по мерките за 
дуално обучение или заявено от работодател професионално обучение за осигурена последваща заетост. 
Работодателите могат да получат подробна информация от всяко бюро по труда в страната, както и от електронната 
страница на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/. 
 
√ АИКБ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АПЕЛИРА ЗА ОПРОСТЯВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА ГОДИШНОТО ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 
ФИРМИТЕ 
Следва пълният текст на позицията на АИКБ, изпратена до Националния статистически институт, във връзка със 
съгласуването на формулярите на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2018 г. и които 
българските предприятия са длъжни да подават в НСИ. 

 
изх. № 323/16.08.2018 г. 
  
ДО 
Г-Н СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 
   
Относно: Съгласуване на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица през 2018 г. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТАРСКИ, 

https://www.az.government.bg/
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/08/nsi_2018.pdf
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Във връзка с Ваше писмо с изх. № 0704-496/02.08.2018 г. бих искал да Ви благодаря, че отново съгласувате с Асоциация на 
индустриалния капитал в България формулярите на годишните отчети за дейността на физическите и юридическите лица, 
които българските предприятия са длъжни да подават в НСИ. 
За съжаление, отново констатираме, че въпреки усилията в последните години за намаляване на обема за исканата 
информация, новите комплекти за годишното отчитане на дейността на юридическите лица са прекалено обемни и 
сложни и отново апелираме за опростяване на формите на документите, тъй като попълването изисква време и средства 
на всички действащи предприятия. 
Според нас една от причините за лошото представяне на България в класацията на Световната банка „Doing Business“ по 
отношение на показателя „Време за плащане на данъци“, е времето, което предприятията отделят за попълване и 
подаване в НСИ на формулярите за годишни отчети за дейността си.[1] 
С неудовлетворение констатираме, че в предложените ни за съгласуване формуляри, справките за дейността, които трябва 
да попълват нефинансовите предприятия не променят своя брой. 
Над 90% от всички предприятия в България отговарят на критериите за микропредприятия и действащото европейско и 
национално законодателство предвижда множество облекчения относно отчетността и публичността на финансовите 
отчети на тази категория предприятия. Намаляването на административната тежест чрез намаляване на изискуемата 
статистическа информация за тези предприятия, трябва да е задача и на НСИ. 
За илюстрация на казаното ще отбележим само няколко конкретни справки от годишния отчет за дейността на 
нефинансовите предприятия, които затрудняват респондентите микро и малки предприятия: 

▪ Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в 
раздел “търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през 2017 година; 

▪ Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година; 
▪ Справка за разходите на суровини и материали за 2017 година; 
▪ Отчет за разхода на горива и енергия за 2017 година. 

Отчитайки, че голям брой от предприятията, които се занимават с търговия на дребно са микро и малки предприятия и в 
много малка част от търговските обекти се води аналитичност за продажбите по групи стоки, която да съвпада с 
аналитичността на НСИ, можем да отбележим, че много често (Справка за приходите от продажби на стоки, материали и 
комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 
мотоциклети“ и Справка за продажбите и търговските обекти) се попълват хаотично и не отговарят на действителното 
състояние на продажбите в търговските обекти на дребно. 
Същото важи и за другите две справки (Справка за разходите на суровини и материали и Отчет за разхода на горива и 
енергия). По правило предприятията са потребители на горива и енергия. Те използват горивата и енергията в дейността 
си като непосредствено разходват закупените количества без да ги складират. За някои енергийни продукти, като 
електричество, топлоенергия и природен газ, складирането им е практически невъзможно. Тези продукти и материали се 
потребяват в момента на покупката им и когато непроизводствени микро и малки предприятия (услугите представляват 
над 60% от българската икономика) закупуват електроенергия, топлоенергия или природен газ, количественото им 
счетоводно отчитане се извършва единствено и само за целите на правилното попълване на статистическия отчет за 
разхода на горива и енергия на НСИ. Мениджърите и собствениците на тези предприятия се интересуват само от 
финансовата стойност на тези разходи. Тази информация не е важна при съставянето на годишните финансови отчети на 
предприятията, защото те се съставят само в хил. лева. Тази информация не е важна и за НАП, тъй като при изчисляване на 
годишната данъчна основа значение има само стойностното изражение на приходите и разходите на данъкоплатеца. 
Единствено и само НСИ изисква и настоява за информация за количествения разход на предприятията за електричество, 
топлоенергия и природен газ. Това е пример за необоснована и прекомерна административна тежест за бизнеса. 
Обичайна практика е микро и малките предприятия да отчитат само стойностно разходите за енергия и горива, без да 
записват количествата на закупените и използвани такива, а в края на годината хаотично попълват справките на НСИ без 
записите в справките да отговарят на действителното състояние на разходите. Това води и до недостоверност на 
статистическата информация, т.е. със създадената излишна административна тежест за бизнеса не се изпълняват целите 
и задачите на НСИ.  
Предлагаме НСИ да оцени и преосмисли методологията и инструментариума за събиране на статистическа информация 
относно използваните от бизнеса горива и енергия. Смятаме, че тази информация много по-точно и без особена трудност 
може да бъде събрана от производителите и търговците на тези продукти, които продават на крайни потребители. Така 
същата информация ще бъде събрана от няколкостотин предприятия, а няколко стотици хиляди микро и малки 
предприятия ще бъдат освободени от това бреме. 
Подобен подход трябва да бъде приложен за всички данни събирани от НСИ от бизнеса. 
Също така смятаме, че годишната статистическа информацията, извън формите и данните на годишните финансови отчети, 
която се изисква от всички предприятия, може да се събере и на извадков принцип, което би улеснило и съкратило 
процеса на събиране на данните и би спестило време и средства на българския бизнес. 
За поредна година АИКБ призовава отговорните държавни институции за създаване на „единна точка“ за подаване на 
годишните финансови отчети на юридическите лица. В настоящата ситуация бизнесът е длъжен да подава една и съща 
информация в НСИ и в Търговския регистър, което представлява ненужна административна тежест и загуба на време и 
пари за българските предприемачи. За съжаление отново отчитаме незаинтересованост, мудност и тромавост на всички 
отговорни за решаването на проблема държавни институции, включително и НСИ. 
Оставам на разположение за обсъждане на предложенията и се надявам дългогодишното ползотворно сътрудничество 
между НСИ и АИКБ да продължи и занапред. 
 

http://bica-bg.org/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83/#_ftn1


3 

 

 
[1] В категорията „плащане на данъци” България се нарежда на 90-то място въпреки сравнително доброто 
представяне на страната при размера на данъците и осигуровките и високия резултат за размера на данъка върху 
печалбите. Причината за слабото представяне и тук се корени в тромавите процедури. В България плащането на 
данъци отнема 453 часа годишно при 218 ч. средно за Европа. 
 
3e-news.bg 
 
√ АИКБ апелира за опростяване на формулярите за годишното отчитане на дейността на фирмите  
Въпреки усилията в последните години за намаляване на обема за исканата информация, новите комплекти за годишното 
отчитане на дейността на юридическите лица,  които българските  предприятия са длъжни да подават в НСИ, остават 
прекалено обемни и сложни и отново апелираме за опростяване на формите на документите, тъй като попълването 
изисква време и средства на всички действащи предприятия. Това заявява председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев в писмо до председателя на НСИ Сергей Цветарски.  
Според АИКБ една от причините за лошото представяне на България в класацията на Световната банка „Doing Business“ по 
отношение на показателя „Време за плащане на данъци“, е времето, което предприятията отделят за попълване и 
подаване в НСИ на формулярите за годишни отчети за дейността си. 
С неудовлетворение констатираме, че в предложените ни за съгласуване формуляри, справките за дейността, които трябва 
да попълват нефинансовите предприятия не променят своя брой, пише председателят на АИКБ.  
Той обяснява, че над 90% от всички предприятия в България отговарят на критериите за микропредприятия и действащото 
европейско и национално законодателство предвижда множество облекчения относно отчетността и публичността на 
финансовите отчети на тази категория предприятия. Намаляването на административната тежест чрез намаляване на 
изискуемата статистическа информация за тези предприятия, трябва да е задача и на НСИ, подчертава Васил Велев. 
От работодателската организация отбелязват като илюстрация само няколко конкретни справки от годишния отчет за 
дейността на нефинансовите предприятия, които затрудняват респондентите микро и малки предприятия: 
 - Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел 
“търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през 2017 година;  
 - Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година; 
 - Справка за разходите на суровини и материали за 2017 година; 
 - Отчет за разхода на горива и енергия за 2017 година . 
"Отчитайки, че голям брой от предприятията, които се занимават с търговия на дребно са микро и малки предприятия и в 
много малка част от търговските обекти се води аналитичност за продажбите по групи стоки, която да съвпада с 
аналитичността на НСИ, можем да отбележим, че много често (Справка за приходите от продажби на стоки, материали и 
комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 
мотоциклети“ и Справка за продажбите и търговските обекти) се попълват хаотично и не отговарят на действителното 
състояние на продажбите в търговските обекти на дребно", поясняват от АИКБ. 
Същото важи и за другите две справки (Справка за разходите на суровини и материали и Отчет за разхода на горива и 
енергия). По правило предприятията са потребители на горива и енергия. Те използват горивата и енергията в дейността 
си като непосредствено разходват закупените количества без да ги складират. За някои енергийни продукти, като 
електричество, топлоенергия и природен газ, складирането им е практически невъзможно. Тези продукти и материали се 
потребяват в момента на покупката им и когато непроизводствени микро и малки предприятия (услугите представляват 
над 60% от българската икономика) закупуват електроенергия, топлоенергия или природен газ, количественото им 
счетоводно отчитане се извършва единствено и само за целите на правилното попълване на статистическия отчет за 
разхода на горива и енергия на НСИ. Мениджърите и собствениците на тези предприятия се интересуват само от 
финансовата стойност на тези разходи, отбелязват от бизнеса.  
Според АИКБ тази информация не е важна при съставянето на годишните финансови отчети на предприятията, защото те 
се съставят само в хил. лева. Тази информация не е важна и за НАП, тъй като при изчисляване на годишната данъчна основа 
значение има само стойностното изражение на приходите и разходите на данъкоплатеца. Единствено и само НСИ изисква 
и настоява за информация за количествения разход на предприятията за електричество, топлоенергия и природен газ. Това 
е пример за необоснована и прекомерна административна тежест за бизнеса.  
Обичайна практика е микро и малките предприятия да отчитат само стойностно разходите за енергия и горива, без да 
записват количествата на закупените и използвани такива, а в края на годината хаотично попълват справките на НСИ без 
записите в справките да отговарят на действителното състояние на разходите. Това води и до недостоверност на 
статистическата информация, т.е. със създадената излишна административна тежест за бизнеса не се изпълняват целите и 
задачите на НСИ, е изводът на работодателите.   
От АИКБ предлагат НСИ да оцени и преосмисли методологията и инструментариума за събиране на статистическа 
информация относно използваните от бизнеса горива и енергия. Смятаме, че тази информация много по-точно и без 
особена трудност може да бъде събрана от производителите и търговците на тези продукти, които продават на крайни 
потребители. Така същата информация ще бъде събрана от няколкостотин предприятия, а няколко стотици хиляди микро 
и малки предприятия ще бъдат освободени от това бреме. 
Подобен подход, по мнението на работодателите, трябва да бъде приложен за всички данни събирани от НСИ от бизнеса.   
От организацията също така смятат, че годишната статистическа информацията, извън формите и данните на годишните 
финансови отчети, която се изисква от всички предприятия, може да се събере и на извадков принцип, което би улеснило 
и съкратило процеса на събиране на данните и би спестило време и средства на българския бизнес. 

http://bica-bg.org/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d1%8a%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%83/#_ftnref1
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За поредна година АИКБ призовава отговорните държавни институции за създаване на „единна точка“ за подаване на 
годишните финансови отчети на юридическите лица. В настоящата ситуация бизнесът е длъжен да подава една и съща 
информация в НСИ и в Търговския регистър, което представлява ненужна административна тежест и загуба на време и 
пари за българските предприемачи. За съжаление отново отчитаме незаинтересованост, мудност и тромавост на всички 
отговорни за решаването на проблема държавни институции, включително и НСИ, подчертава в писмото председателят 
на АИКБ Васил Велев, като отбелязва готовност за диалог и сътрудничество на организацията с НСИ.   
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Пенсионните фондове вече управляват над 13 млрд. лв. 
Броят на осигурените лица се увеличава с 2,45% по данни на КФН към края на юни 
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30 юни 2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13,107 
млрд. лева. Това е ръст от 11,8% спрямо година по-рано по същото време, показват данни на Комисията за финансов 
надзор (КФН). Сумата обхваща aĸтивитe зa yнивepcaлните, пpoфecиoнaлните и дoбpoвoлните фондове.  
Бpoят нa ocигypeнитe лица ĸъм ĸpaя нa пoлyгoдиeтo cъщo нараства. Към края на юни общият брой на осигурените във 
фондовете е малко над 4,63 млн. души, като се увеличава на годишна база с 2,45%. 
Приходите на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2018 г. възлизат на 92,7 млн. лв. и нарастват 
с 4,48 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Нетният финансов резултат 
на дружествата към 30 юни 2018 г. е в размер на 33,1 млн. лв.  
 

 
 
√ Бързите заеми отчитат първи спад от 3 години насам 
За една година необслужваните кредити падат с 29,7%, а през последните три месеца – с 18,9%, до 278 млн. лева в 
края на юни  
За първи път от три години насам банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на заемите от компании, отпускащи 
т.нар. „бързи кредити“. От края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия, кредитирането на небанковите 
дружества непрекъснато растеше, показва анализ на Investor.bg.  
Така към края на юни вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2,429 млрд. лв. (2,4% от 
БВП), докато преди година бяха в размер на 2,655 млрд. лв. (2,7% от БВП). Те се свиват с 8,5% (225,7 млн. лв.) на годишна 
база и с 14,7% (418,4 млн. лв.) на тримесечна, се вижда от данните на Българската народна банка. 
В централната банка отчитат, че върху вземанията по заеми на компаниите за бързи кредити оказват влияние и нетните 
продажби на заеми от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 94,2 млн. лева. На годишна 
база продадените кредити са 133,6 млн. лв. (в т.ч. 12,7 млн. лв. през второто тримесечие на 2018 г.), а закупените – 39,4 
млн. лв. (в т.ч. 0,1 млн. лв. през второто тримесечие на тази година). 
 

 
ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ 
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В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които в края на юни са 1,011 млрд. лв. За една година те 
се увеличават с 1,4% (14,4 млн.лв.) и намаляват с 10% (112,7 млн. лв.) в сравнение с първото тримесечие на тази година. 
Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията нараства на годишна база от 37,6% до 41,6%. 
В края на юни вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 629,5 млн. лева, като намаляват на годишна база с 
15,9% (119,1 млн.лв.) и с 22,1% (178,1 млн.лв.) на тримесечна. 
В БНБ отчитат, че вземанията по кредити с матуритет до 1 година в края на юни са 510,3 млн. лв., като намаляват с 0,7% 
(3,4 млн.лв.) за една година и с 11% (62,9 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2018 година. 
Към 30 юни необслужваните кредити са в размер на 278 млн. лева. За една година те намаляват с 29,7% (117,7 млн. лева), 
а спрямо края на март 2018 година – с 18,9% (64,8 млн. лева). 

 
 

       СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ 

 
 

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори 
В края на юни вземанията по бързи заеми, отпуснати на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, намаляват на 
годишна база с 13,5% (284,1 млн. лв.) до 1,822 млрд. лева. На тримесечна база те се понижават с 20,6% (472,1 млн. лв.). 
Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява за една година от 80,2% до 76,1%. 
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Вземанията по бързи кредити от фирмите в края на юни са за 509,8 млн. лв.и нарастват на годишна база с 11,4% (52,2 млн. 
лв.) и с 10,7% (49,5 млн.лв.) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти 
нараства за една година от 17,4% до 21,3% в края на юни. 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 

 
 
В структурата на вземанията по кредити от домакинства преобладават потребителските кредити, които са 1,683 млрд. лв. 
в края на второто тримесечие на тази година. На годишна база те намаляват с 12,6% (242,5 млн.лв.) и с 21,8% (467,9 млн. 
лв.) за последните три месеца. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектора се увеличава 
от 91,4% към края на юни 2017 г. до 92,4% към 30 юни 2018 година. 
Размерът на жилищните кредити в края на второто тримесечие на 2018 г. е 37,1 млн. лв. и за една година намалява с 56,4% 
(48 млн. лв.). Спрямо март той се понижава с 13,8% (5,9 млн. лева). Относителният дял на тези заеми в общия размер на 
вземанията от сектора е 2% в края на юни, при 4% в края на същия месец на миналата година. 
Другите кредити са общо 102,1 млн. лв. в края на юни и на годишна база се увеличават с 6,8% (6,5 млн. лв.) и с 1,7% (1,7 
млн. лв.) на тримесечна. Относителният им дял нараства за една година от 4,5% до 5,6% към 30 юни. 

 
ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ СЕКТОР ДОМАКИНСТВА И НТООД 
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Източници на финансиране 
В края на юни пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2,935 млрд.лева при 3,259 млрд.лева преди 
година, като намаляват с 9,9% (324,3 млн. лв.) спрямо юни 2017 г. и с 15,6% (543,7 млн. лв.) в сравнение с края на първото 
тримесечие на тази година. 
В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.334 млрд. лв. в края на юни 2018 година. Размерът 
им намалява с 15,2% (239 млн.лв.) спрямо края на юни 2017 г. и с 18,9% (310,1 млн. лв.) в сравнение с края на март 2018 
година. 
Кредитите с матуритет над 1 година представляват 82,1% от общия размер на получените кредити в края на юни, докато 
година по-рано той беше 67,9%. Размерът на тези заеми е 1,095 млрд. лв. в края на юни, като на годишна база тези бързи 
кредити нарастват с 2,6% (27,3 млн.лв.), а намаляват със 7,7% (91,1 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на тази 
година. 
В структурата на получените заеми преобладават кредитите от резиденти, които са 856,1 млн. лв. в края на юни 2018 
година. Те нарастват с 35% (221,8 млн. лв.) спрямо края на юни 2017 г., а намаляват с 10,4% (99 млн. лв.) в сравнение с края 
на март тази година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити се увеличава от 40,3% в  
края на юни 2017 г. до 64,2% в края на юни 2018 година. 
Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, в края на юни е 38,5 млн. 
лв. Той се увеличава с 11,6% (4 млн. лв.) в сравнение с края на юни миналата година и с 4,6% (1,7 млн. лв.) спрямо края на 
март. 
 
Дневник  
 
√ Не може да няма отговорни, след като България остана без Търговски регистър, смята Цачева 
Не може да не се търсят отговорни, когато България няколко дни е без търговски регистър, каза днес по Би Ти  Ви 
министърът на правосъдието Цецка Цачева. Агенцията по вписванията, която поддържа регистъра, е на нейно подчинение, 
а тя допълни, че решение за санкциите ще се вземе, след като излязат докладите на службите, които работят по търсене 
на причините за проблема. 
Цачева каза, че още в петък е подала сигнал до ДАНС, главния прокурор и министъра на вътрешните работи за спирането 
на работа на регистъра. Тя отказа да коментира дали става въпрос за саботаж. 
Правосъдният министър каза, че още през септември миналата година е получила доклад от изпълнителния директор на 
Агенция по вписванията, в който са били посочени шест мерки, гарантиращи безпроблемната работа на регистъра. Цачева 
била разпоредила всички те да се изпълнят, като осигурила и финансиране за надграждането на Търговския регистър. 
Министърът посочи, че за миналата година за сигурността на регистъра са били дадени 4 млн. лева. Цецка Цачева обяви, 
че не знае дали фирма "Лирекс БГ" ООД, която поддържа технически регистъра е печелила поръчка за тази дейност и 
преди настоящия договор, който е от май. 
Търговският регистър, който не работи вече седмица, функционира от 2008 г. и съдържа цялата информация за търговските 
фирми, фондациите, сдруженията и учредените залози. Всеки търговец - едноличен, дружество или кооперация, има 
профил, в който е публикувана информация за търговското му наименование, адрес на управление, представители, 
собственици, клонове, залози или запори върху дялове и т.н. Там се съдържат учредителните актове на дружествата и 
годишните финансови отчети, както и всички документи, въз основа на които е извършено или отказано вписване на 
обстоятелство. 
Фирмата, която поддържа информационната система на Търговския регистър, е "Лирекс БГ" ООД. Сегашният срив е 
поредният проблем от началото на годината. През пролетта, основно заради недомислена законодателна промяна, 
вписването на промени в дружествата започна да се бави с над 30 дни. 
Директор на Агенцията по вписванията е Зорница Даскалова. Преди да заеме поста тя беше член на Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК). Докато е там при нея попадат доста преписки, свързани с интересите на икономическите кръгове 
около депутата от ДПС Делян Пеевски, припомня "Капитал". От общо 33 такива 18 са разпределени именно на Даскалова. 
 
News.bg 
 
√ Шефът на КЕВР отложи въпроси за цената на газа за септември  
"Най-ранно в началото на септември мога да коментирам какво ще се случи и дали газът ще поскъпне отново." , заяви 
шефът на КЕВР Иван Иванов. 
Той обясни още, че високите цени на природната газ и курса на долара оказват сериозно влияние върху цените на газа. 
"Аз лично следя цените на както на суровия петрол, така и курса на долара и не крия, че те в момента са твърде високи.", 
допълни Иванов. 
Припомняме, че от "Булгаргаз" иска поредно поскъпване на природния газ от октомври с 15%. Причината компанията да 
поиска увеличението са очакваните по-високи цени на природния газ от внос, по-високия курс на щатския долар спрямо 
Шефът на КЕВР не засегна въпроса за наложителните преговори на правителството с "Газпром", за което той призова през 
май. 
 
√ Спадът на турската лира няма да доведе до финансова криза, според Христина Вучева 
За никаква финансова криза не може да става дума на този етап. Това заяви пред Нова бившият финансов министър проф. 
Христина Вучева във връзка със срива на курса на лирата и появилите се страхове от нова световна финансова криза. 
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"Очакванията са, че няма да последват сътресения за европейските банки. За нас е изключено да очакваме отрицателни 
последици. Не е отминала опасността за самата Турция", обясни експертът. 
По думите на Вучева би било опасно, ако сривът на лирата се задълбочи и това се отрази в дълбока инфлация. Това би 
довело до безработица и спадане на доходите. 
Вучева обаче е на мнение, че южната ни съседка няма да позволи това и до там няма да се стигне. 
Темата коментира и директорът на Европейския съвет за външна политика в София Весела Чернева. Според нея Турция 
скоро ще смени тона в добрия смисъл. 
"Турция ще бъде по-склонна на договорки с Европа, защото Турция наистина има нужда от средства... На Ердоган ще му 
трябват много пари, за да стабилизира банките", допълни тя. 
Двете събеседнички подкрепиха тезите си с пример - освобождаването на гръцките военнопленници от затвора в Турция. 
Друго мнение изказа финансовият анализатор Димитър Чобанов. Според него заради спада на лирата българският износ 
за Турция спада, докато вносът на турски стоки у нас се увеличава. 
По думите му за първите четири месеца на годината България вече е с дефицит в износа си към Турция, а страната е 
четвъртата най-важна държава за износ, както и първата извън ЕС. 
Това обаче било изгодно за българския потребител - живеещите близо до границата могли да пазаруват по-изгодно в 
южната ни съседка. 
 
Publics.bg 
 
√ Енергийната борса затвори при цена от 91.82 лв. за MWh с ден за доставка 17 август  
Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 91.82 
лв. за MWh и количество от 20197.20 MWh с ден за доставка 17 август  2018 г., сочат данните от търговията. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 98.26 лв. за MWh, при количество от 11238.9 MWh. Извънпиковата енергия (8958.3 
MWh) е на цена от 85.38 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 95.15 лв. за MWh и количество от 697.9 MWh.  Най-високата цена в рамките на 
търговията на „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) е регистрирана в 9 часа – 106.63 лв. 
за MWh при средно количество от 919.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната енергия е 76.04 лв. за MWh, при количество от 687.9 MWh. В сегмента „пазар в рамките на 
деня“ за 16 август БНЕБ отчита общ търгуван обем от 912.80 MWh. 
 
БНР 
 
√ Министерството на финансите предлага промени в Закона за БНБ  
Министерството на финансите предлага промени в Закона за БНБ, с които се отговаря на препоръките на Европейската 
централна банка. Проектът е публикуван на интернет страницата на министерството, а в него се предлага член на 
Управителния съвет на Централната банка да може да бъде отстраняван предсрочно от длъжността си при установен 
конфликт на интереси.  
Една от забележките на Франкфурт към България беше, че трябва да се регламентират по-прецизно случаите, в които може 
да се прекрати мандатът на член на БНБ. 
 
√ Нова среща на майки на деца с увреждания и представители на изпълнителната власт 
Майки на деца с увреждания ще имат днес поредна среща, на която да се обсъдят исканията им за Закон за личната помощ, 
с представители на изпълнителната власт в Министерския съвет. Очаква се в срещата да участва вицепремиерът Томислав 
Дончев и вероятно премиерът Бойко Борисов. 
Срещата се провежда по-малко от денонощие след срещите на страните в социалното министерство.  
Там беше договорено, че обвързаната с линията на бедност месечна финансова подкрепа за хората с увреждания ще влезе 
в сила още от 1 януари догодина. Законът за хората с увреждания трябва да бъде готов в началото на следващата седмица.  
Социалният министър Бисер Петков посочи, че ще има нагласата месечната финансова подкрепа да не зависи от степента 
на увреждане и да бъде част от индивидуалната оценка.  
Представители на майките искат спиране на субсидиите на национално представените организации. 
 
√ Двустранните отношения на Балканите никога не са само двустранни 
Напрежението между Сърбия и Косово е режисирано, смята балканист от БАН 
"На Балканите двустранните отношения никога не са само двустранни. На везните и на двете страни са поставени много 
сериозни интереси, ангажименти и много сериозни въпроси за отстъпка и това усложнява решението." Това каза в 
предаването "12+3" д-р Бисер Банчев от Института по балканистика към БАН в коментара си за териториалните претенции 
и спорове между Косово и Сърбия. Той анализира предложението на косовския президент за "корекция" на границата със 
Сърбия:  
"В стандартния ритъм на преговорите, които започнаха април 2013 година (от споразумението, което отвори вратата за 
решаването на големите проблеми), на 4 и 5 август трябваше в Косово да бъде изработен уставен документ, който да 
определи правомощията на Сдружението на сръбските общини. Очевидно и двете държави не са готови да се споразумеят 
по този въпрос и нямаше как официално да го обявят. Затова се намериха доста други поводи и напрежения, които аз 
считам, че са малко режисирани, защото и двете страни трябва да направят много сериозни компромиси и все още 
общественото мнение от двете страни на границата (това, което наричаме граница) не е готово. Подозирам един 
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стандартен политически подход да се създаде максимално напрежение и умора сред общественото мнение, та накрая с 
благодарност да бъде прието каквото и да е решение." 
Банчев цитира коментари, че "ако до пролетта се намери решение, сръбският президент, косовският президент и 
ръководителят на европейската външна политика Могерини следва да бъдат предложени за Нобелова награда." 
Въпреки спънките Банчев смята, че преговорите ще продължат: "Има случаи, когато в международните отношения, когато 
самото продължаване на преговорите е успех. И това със сигурност ще бъде отчетено". 
 
БНТ  
 
√ Борисов: Над 200 училища в цялата страна се ремонтират основно 
Над 200 училища в цялата страна се ремонтират основно. Едновременно с пътищата, мислим и за поколенията - да бъдат 
добре образовани, здрави и силни, заяви министър-председателят Бойко Борисов в Търговище. 
Премиерът е инспектирал ремонтните дейности на ОУ "Христо Ботев". Обектът се изпълнява по финансиран от Оперативна 
програма "Региони в растеж" проект за обновяване на образователна инфраструктура, информира пресслужбата на 
кабинета. 
Премиерът е изтъкнал, че в момента се работи по училища, които не са ремонтирани откакто са построени, строят се и 
детски градини. 
"Усещам голям подем в хората, които виждат, че се полагат големи усилия по тези теми", е добавил Борисов. 
Министър-председателят е отбелязал и подкрепата, която държавата е осигурила за ремонта на тренировъчния спортен 
комплекс в Търговище. Целево са били отпуснати 850 000 лева. Сградата е строена в периода 1968 - 1975 г. и досега не е 
правен основен ремонт. В нея тренират над 450 деца и младежи. 
Попитан от медиите кое е предизвикателството пред правителството в момента, премиерът е отбелязал: 
"Опозицията най-малко ни притеснява, защото им давахме на няколко пъти властта, видяхме колко могат. Това 
упражнение го минахме два пъти, не виждам смисъл да се прави пак". Борисов е обърнал внимание на ситуацията в 
съседни на България страни. 
"Ако имаме глави на раменете си, като политическа класа, като институции, трябва да сме много единни и да използваме 
това време България да изпревари всички в региона. Това и правим", е казал министър-председателят. 
 
√ Обобщават резултатите от допитването за смяната между лятно и зимно часово време  
Очаква се да бъдат обобщени резултатите от допитването, в което всеки европейски гражданин можеше да се произнесе 
дали иска да се отмени или запази лятното и зимното часово време. След това ще се вземе решение, което ще е еднакво 
за всички държави членки. 
През февруари Европарламентът отчете, че множеството направени проучвания не са успели да стигнат до заключителен 
резултат, но съществуват опасения, че смяната на стрелките 2 пъти годишно крие рискове за здравето. 
Директивата за лятното часово време, когато има по-дълъг ден, има отражение върху превозите и енергетиката. Зимното 
часово време е астрономическото и е предпочитано от много хора. 
 
√ Започна строителството на нова отсечка от АМ "Хемус"  
Премиерът Бойко Борисов направи символична първа копка на новия участък от автомагистрала "Хемус". Отсечката между 
„Буховци" и „Белокопитово" е с дължина 16, 5 километра. Проектът ще струва 120 млн. лева. Очаква се пътят да бъде 
завършен за година и два месеца. 
Магистралата ще се строи едновременно от двете страни - откъм Ябланица и откъм Шумен, каза Борисов. Той отново 
увери, че строителството ще завърши през 2014 г. 
Северният аутобан е важен за развитието на региона. Мащабното строителство се финансира изцяло от държавния 
бюджет. 
Бойко Борисов, министър-председател: Тези, които казват не ви трябва магистрала „Хемус", не ви трябват пътища, да не 
могат да объркат пак. Помните времето, когато я извадиха от европейските програми - Варна, Тръговище, Разград, Шумен, 
Търново, Плевен, Севлиево за тях не съществуват. "Хемус" беше извадена от оперативната програма, за да не може да се 
прави с европейски средства. Министър Горанов го водя цял ден с мене, просто всичко това е само на бюджета на 
данъкоплатците. Като заявяват някои голямо желание за предсрочни избори, тези региони да знаят какво съм им 
причинили и всички данъкоплатци да го знаят. Аз никога не нападам и не се заяждам, но малко памет. 
Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройство: Имаме 7 виадукта, осем с мостовото 
съоръжение имаме 10 селскостопански подлеза, хълмист, пресечен, много тежък терен. Ние ежедневно ще следим с АПИ, 
ще контролираме, ще следим качеството за изпълнение за този толкова важен за Северна България участък от АМ „Хемус" 
и убеден съм с всеобщи усилия ще успеем и в качествено и в предсрочно отношение да приключим успешно настоящия 
проект. 
 
Econ.bg 
 
√ Караниколов ще следи търговията с благородни метали 
Министерството на икономиката да поеме регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, 
преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях. Това предвиждат промени във 
Валутния закон, предложени от Министерство на финансите (МФ) и публикувани на сайта на институцията. Измененията 
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касаят минни компании, златарски ателиета, заложни къщи и други търговци, които работят с благородни метали и 
скъпоценни камъни, както и с изделия от тях. 
В момента в Министерството на финансите се извършва регистрация и се издават удостоверения на лицата, които 
извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни в съответствие с изискванията на чл.13, ал. 1 от Валутния 
закон. Дейността е остатък от отменения Закон за сделките с валутни ценности и за валутния контрол, когато МФ е 
упражнявало цялостен валутен контрол в страната. 
Секторът на производството и търговията с благородни метали и скъпоценни камъни е значително повлиян от 
съвременните технологии за обработка и търговия, което налага цялостно преосмисляне на регулаторната рамка, 
коментират от ведомството.  
Предложените промени във Валутния закон няма да изискват допълнителни финансови средства както от държавния 
бюджет, така и от лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и 
скъпоценни камъни и изделия със и от тях. Надзорът също преминава във функциите на икономическия министър Емил 
Караниколов. 
 
Actualno.com 
 
√ Ако времето се задържи с високи температури има добра реколта от грозде  
Ако времето се задържи с високи температури, ще налее захар в гроздето и ще приберем добра реколта. Това каза в 
интервю за Агенция „Фокус“ изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозята и виното (ИАЛВ) инж. 
Красимир Коев.  
"Тази година е с пикови форми на валежи, предшествани от градушки. Това оказва негативно влияние върху лозовите 
насаждания и цъфтежа, който се забави. Впоследствие оказа влияние и върху наливането на гроздето като плод. Сега вече 
обстановката се успокои, температурите са високи. До пика на гроздоберната кампания остават 20-ина дни и ако времето 
се задържи с високи температури, ще налее захар в гроздето и ще приберем добра реколта."допълни той.  
"Заради градушките през май и юни обаче на доста места в страната лозовите масиви пострадаха и поради това има лозари 
които няма да прибират грозде. Други пък ще прибират грозде с влошено качество. В крайна сметка обобщението е, че 
очакванията за гроздовата реколта са за по-малко като количество грозде. Надявам се в качествено отношение нещата да 
стоят по-различно, да узрее гроздето и да приберем една висококачествена продукция", заяви още Коев.  
 
В. Монитор 
 
√ В Бургас днес обсъждат 12-те винено-кулинарни дестинации 
Кръгла маса за обсъждане на проекта за 12 винено-кулинарни дестинации ще се проведе днес в Бургас, съобщиха от 
туристическото министерство. 
С представители на местната власт и туристическия и земеделски сектор в региона ще бъдат дискутирани дестинациите 
„Добруджа и Северно Черноморие“ и „Южно Черноморие“. 
Кръглата маса е част от инициативата за създаване и утвърждаване на дестинациите, по която съвместно работят 
министерството на туризма и министерството на земеделието, храните и горите.В дискусията ще участват министърът на 
туризма Николина Ангелкова, Димитър Николов, кмет на община Бургас, инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ). 
Събитието ще се проведе от 11:30 часа в зала „Георги Баев“, на културния център „Морско казино“ в Бургас. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ексклузивно: министърът на правосъдието Цецка Цачева за скандала с търговския регистър; 
- Питейна вода с уран и в Харманли! На живо - застрашено ли е здравето на хората? 
- Каква е опасността от пожари до края на лятото? В студиото - главен комисар Николай Николов; 
- Как ще бъде наказан шофьорът, прегазил група младежи на тротоара и какво е състоянието на пострадалите? - На 

живо от Петрич 
- Има ли нелегален алкохол по морето? Какво показаха проверките на държавните институции? 
- Ще отпадне ли лятното часово време и какви са ползите за бизнеса? 
- Как да се предпазим от летните вируси - разговор с държавния здравен инспектор, д-р Ангел Кунчев; 
- Попфолк с усмивка! Как актрисата Мила Роберт взриви социалните мрежи с хита на Ивана „Нещо нетипично"? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Поръчваш оригинал, получаваш менте! Измамна схема за продажба на фалшиви мобилни телефони. 
- Таксиметрови шофьори - дилъри! Продават наркотици, докато возят клиентите си. 
- Трагедия във Варна. Фатална игра или опасни вълни - какви са причините за инцидента с двете деца? 
- 18-годишен шофьор помете деца на тротоар. На живо - версиите за инцидента. 
- Предлагаш медицински услуги без да си пипал спринцовка? Сайт набира медицински сестри без да им иска 

диплома. 
- Болни в мизерия. Кой е виновен за окаяното състояние на болнично отделение в Перник? 
- Насилие над ученици, насилие над учители. Превзе ли агресията училището? 
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√ Предстоящи събития в страната за 17 август  
София. 

- От 12.00 часа в зала „Роял" на София Хотел Балкан, министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще вземе 
участие в тържествено събрание на Българска минно-геоложка камара по повод професионалния празник на 
българската минерално-суровинна индустрия - Деня на миньора. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА проф. Николай Овчаров ще даде пресконференция на тема 
„Забравени документи: преди 20 години „бащата на тракологията" проф. Александър Фол определя Перперикон 
като една от главните столици на траките и търсеното от столетие прорицалище на Дионис, в което идвал и самият 
Александър Велики". 

- В 12.00 часа в първа зала на Столична община експерти на фондация „Четири лапи" ще представят резултати от 
извършеното преброяване на безстопанствени кучета на територията на Столичната община. На 
пресконференцията ще присъства зам.-кметът Йоана Христова. 

- От 20.00 часа Музеят за съвременно изкуство организира кино на открито и изложба. Изложбата е продължение 
на серията самостоятелни представяния на български художници от проекта „Автобиография" на музея. 
Селекцията от филми включва видео документация на пърформанси на Аделина Попнеделева, Боряна Росса, 
RASSIM®, интеарактивен мултимедиен диск на Любен Костов (Любен Фързулев), дигитални визуализации на Сашо 
Стоицов и филм за Станислав Памукчиев. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа в „Еколенд" Дирекцията на Национален парк „Рила" организира информационна среща, на която ще 
представи първите резултатите от прилагането на туристическия продукт „Дестинация Южна Рила". Продуктът се 
разработва в рамките на проект „Засилване на капацитета на защитени зони, чрез иновативна методология за 
устойчивост". 

*** 
Бургас. 

- От 11.30 часа в Културен център „Морско казино", зала „Георги Баев", министърът на туризма Николина Ангелкова 
ще участва в кръгла маса за обсъждане на проекта за 12 винено-кулинарни дестинации. В дискусията в Бургас ще 
участват още Димитър Николов, кмет на община Бургас, инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция по лозата и виното. 

- Бургас ще бъде домакин на едно от най-големите скейтборд събития. Програмата започва в 18.00 часа с Cash for 
Tricks и Best Trick на площад „Тройката", след което от 19.30 часа във фоайето на НХК ще бъдат представени 
българско скейт-видео и фотографска изложба. 

***  
Велико Търново.  

- От 20.00 часа на Сцена „Арт лято" до ХГ „Борис Денев" Проект „Арт лято" представя: DJ Ramsey Hercules. 
*** 
Добрич. 

- От 18.00 часа на пл. „Свобода" ще бъде изложена купата на победителя в Световното първенство по волейбол. 
Събитието е част от инициативата „Трофи Тур", чийто специален гост ще бъде Любо Ганев, вицепрезидент на 
Българската федерация по волейбол. 

*** 
Жеравна. 

- От 20.00 часа в местността Добромерица председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и заместник-
председател на партията Цветан Цветанов ще открие Международния фестивал на фолклорната носия в Жеравна 
(община Котел, област Сливен). Цветан Цветанов ще бъде придружаван от народния представител и областен 
координатор на ГЕРБ-Сливен Десислава Танева, кмета на Котел Коста Каранашев и ръководствата на ГЕРБ-Сливен 
и ГЕРБ-Котел. 

*** 
Русе. 

- В 14.00 часа на понтон № 2 ще акостира новият кораб за маркиране на корабоплавателния път по р. Дунав на 
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав" (ИАППД). 

***  
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в детския отдел на библиотека „Родина" ще се проведе програма „Играя и се уча". 
*** 
Тутракан. 

- От 20.30 часа в Крайдунавския парк ще се проведе концерт с участието на рок група „Хоризонт", вокална формация 
„Вива тийнс" и вокална група „Слънчева усмивка". 

*** 
Шипка. 

- От 10.00 часа пред храм-паметник ,,Рождество Христово" ще бъде поставено началото на Екопоход ,,По пътеката 
на здравето". 
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√ Турската лира поскъпна с 25% от дъното си от понеделник 
Азиатските акции отчитат леко възстановяване днес, след като Китай и САЩ постигнаха споразумение да преговарят 
следващата седмица за търговията за първи път от юни. Турската лира пък продължи да се отдалечава от рекордните си 
дъна, достигнати в началото на седмицата. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.4%, ден след като падна до най-ниското си ниво от година. Японският 
Nikkei добави 0.5%. 
На щатските пазари вчера Dow Jones Industrial Average се повиши с 1.58%, а S&P 500 затвори с 0.79% нагоре. Глобалният 
индекс на MSCI нарасна с 0.63% вчера, което бе най-голямото му повишение от месец. 
Новината, че китайската делегация, предвождана от министъра на търговията, ще се срещне с представители на САЩ, 
помогна за подобряването на пазарните нагласи. 
Този ефект обаче може да окаже краткотраен, защото подобни преговори, сами по себе си, е малко вероятно да разрешат 
търговския спор. Китайските индекси не получиха особена подкрепа от новината. 
Индексът Shanghai Composite нарасна с 0.16% в ранната търговия, след като в четвъртък записа понижение от 0.66%. 
Спадът на индексите бе породен и от слабостта на техните валути, след като турската лира се срина, на фона на 
дипломатическия конфликт между Анкара и Вашингтон. 
“Заради валутната криза в Турция, инвеститорите пренасочват средства от развиващите се към развитите пазари,” казва 
Шуджи Широта от HSBC Securities пред Ройтерс. На валутния пазар лирата поскъпна до 5.815 спрямо долара, което е ръст 
от близо 25% от рекордно ниското ниво от 7.2400, достигнато в понеделник, въпреки заплахите за допълнителни санкции 
от страна на Вашингтон. 
Турската валута получи известна подкрепа от изявлението на Катар, че ще инвестира 15 млрд. долара в страната. 
Китайският юан поевтиня леко след поскъпване от 1.2% в четвъртък, което бе най-големият му еднодневен ръст от януари 
2017 г. Юанът за последно се разменяше на ниво от 6.8794 спрямо долара, губейки 0.25% за деня. 
Еврото, което бе засегнато от опасенията около експозицията на европейските банки към Турция, се търгуваше почти без 
промяна на ниво от 1.1375 спрямо долара. Йената се разменя срещу 110.97 долара. 
Британският паунд поскъпна с 0.12%, след като в 10 поредни дни поевтиняваше вследствие на опасенията около брекзит. 
Цените на петрола бяха в отбранителна позиция, в резултат на влошаващите се перспективи пред търсенето на суровината, 
въпреки повишението им от вчера, което отчасти се дължеше на възстановяваните при акциите в световен мащаб. 
Фючърсите на петрола от сорта брент губят 0.1%, до 71.36 долара за барел, след повишение в цената от 0.69% в предходния 
ден. Цената е на път да отчете спад в седма поредна седмица. Щатският лек суров петрол поевтинява с минималните 
0.05%, до 65.43 долара за барел. 
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√ Texнoлoгичният ceĸтop ли e cпaceниeтo нa Cъpбия oт cтaгнaциятa?  
Cъpбия - cтpaнaтa, ĸoятo пpиeмa изoбpeтaтeля Hиĸoлa Tecлa зa eдин oт нaй-пoпyляpнитe cи cинoвe - ce нaдявa нoвитe 
тexнoлoгии дa ѝ пoмoгнaт дa излeзe oт дeceтилeтия нa иĸoнoмичecĸa cтaгнaция cлeд вoйнитe нa Бaлĸaнитe пpeз 90-тe 
гoдини нa минaлия вeĸ, paзĸaзвa Rеutеrѕ. 
Bъпpeĸи чe e мaлъĸ игpaч нa cвeтoвнaтa, a дopи и нa eвpoпeйcĸaтa, cцeнa, вeчe дeceт пpoцeнтa oт бpyтния вътpeшeн 
пpoдyĸт нa Cъpбия e oт инфopмaциoннитe тexнoлoгии. Изнocът дocтигa eдин милиapдa eвpo oт нaчaлoтo нa гoдинaтa, 
дoĸaтo пpeз цялaтa 2017 г. тoй бe €900 милиoнa. Toвa пpaви ІТ ceĸтopът тpeтият нaй-вaжeн зa изнoca cлeд 
aвтoмoбилocтpoeнeтo и зeмeдeлиeтo. 
Cpъбcĸитe ĸoмпaнии пишaт coфтyep зa индycтpии oт зeмeдeлиeтo дo мeдицинaтa, ĸaĸтo и пpилoжeниe, пoдoбни нa Ubеr, 
зa тpaнcпopтa и "oблaчнитe" cиcтeми. Πaзapът oбaчe e ĸoнĸypeнтeн и мнoгo дъpжaви ce oпитвaт дa пoлyчaт чacт oт пapитe, 
инвecтиpaни oт чyждecтpaннитe тexнoлoгични ĸoмпaнии. 
Πpeмиepът Aнa Бъpнaбич, ĸoятo имa oпит в пpeдпpиeмaчecтвoтo, пoдĸpeпя cтapтиpaщитe ĸoмпaнии и ce oпитвa дa 
пpивличa мeждyнapoдни гигaнти, ĸoитo иcĸaт дa ce ycтaнoвят в cтpaнaтa. Kaтo чacт oт cтpaтeгиятa cи, Cъpбия пpивличa 
чyждecтpaнни инвecтитopи c ниcĸитe cи зaплaти, ĸaĸтo и cъc cyбcидиитe oт дo €10 000 зa cлyжитeл. 
"Инфopмaциoннитe и виcoĸитe тexнoлoгии ca бъдeщeтo нa нaшaтa иĸoнoмиĸa", ĸaзвa и пpeзидeнтът Aлeĸcaндъp Byчич. 
Mнoгo ĸoмпaнии, вĸлючитeлнo Місrоѕоft, ІВМ и Іntеl имaт цeнтpoвe зa paзpaбoтĸa в Cъpбия или ayтcopcвaт чacт oт 
дeйнocттa cи нa мecтни ĸoмпaнии, пpeдлaгaйĸи зaплaти, ĸoитo нaд тpи пъти пo-гoлeми oт cpeднoтo мeceчнo 
възнaгpaждeниe oт €420. 
РrісеwаtеrhоuѕеСоореrѕ oбaчe пpeдyпpeждaвa, чe cтpaнaтa тpябвa дa cпpe "изтичaнeтo нa мoзъци" - зaминaвaнeтo в 
чyжбинa нa нaй-yмнитe млaди xopa, ĸaтo пoдĸpeпи пo-cилнo инoвaциитe и пoдoбpи peгyлaтopнитe cи paмĸи и ocтapялaтa 
oбpaзoвaтeлнa cиcтeмa. 
Cтoтици xиляди oбpaзoвaни млaди xopa ca нaпycнaли Cъpбия oт 2000 г. нacaм и пpoдължaвaт дa гo пpaвят, ĸaтo caмo пpeз 
2015 г. ca eмигpиpaли 60 000 дyши, ocнoвнo ĸъм EC. 
Oчaĸвa ce cpъбcĸaтa иĸoнoмиĸa дa нapacнe c 4% пpeз тaзи гoдинa, пoĸaзвaт изчиcлeниятa нa цeнтpaлнaтa ѝ бaнĸa, oт 2% 
пpeз 2017 гoдинa. B тexнoлoгичния ceĸтop имa нaд 2 000 ĸoмпaнии, a пpиxoдитe им дocтигa €1,5 милиapдa. 
РwС oчaĸвa тexнoлoгичният ceĸтop дa пpoдължи дa pacтe c пo 20% гoдишнo, нo тaзи пpoгнoзa e зaплaшeнa oт липcaтa нa 
ĸвaлифициpaни ĸaдpи. Зa дa peши пpoблeмът, пpaвитeлcтвoтo инвecтиpa €65 милиoнa в нayчни и тexнoлoгични цeнтpoвe, 
ĸaĸтo и €70 милиoнa в нoви ĸoмпютpи и пo-дoбpa интepнeт вpъзĸa в yчилищaтa. Ocвeн тoвa чacoвeтe пo пpoгpaмиpaнe 
вeчe ca зaдължитeлни в нaчaлнитe ĸлacoвe. 


