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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Дневник  
 
√ Българските и израелските служби са в стратегически синхрон, обяви Борисов 
Необходимо е да обединим усилията си в областта на противодействието на тероризма. България като страна-членка на 
НАТО и ЕС и като външна граница на Евросъюза, полага неимоверни усилия да противодейства на разпространението на 
радикални идеи". Това заяви министър-председателят на България Бойко Борисов по време на 18-тата годишна Световна 
конференция на Международния институт по контратероризъм в град Херцлия Питуах в Израел, съобщи правителствената 
пресслужба. 
Борисов е на официално двудневно посещение в Израел от вчера. Предишната му визита беше през юни, но тя беше 
работна. 
На форума Борисов подчерта, че не само специални, но и успешни се оказват мерките на страната за спиране на 
придвижването на членове на терористични организации към Европа. Той заяви, че по време на българското 
председателство на Съвета на ЕС са набелязани конкретни практически мерки за противодействие на чуждестранните 
бойци. "Подобряването на цялостното ниво на сигурност в Европейския съюз ще рефлектира положително и върху 
съседните райони като Западните Балкани и Близкия изток", каза българският премиер. 
"Ако ние успеем да овладеем опасностите и да реагираме по един резултатен начин, ние ще ограничим достъпа на 
терористи до ЕС, а това ще се отрази и в по-широк геополитически план", допълни Борисов. 
В речта си по време на конференцията в Херцлия Питуах българският министър-председател заяви, че службите за 
разузнаване и сигурност на България и Държавата Израел са постигнали изключителен синхрон в сътрудничеството 
помежду си. "Нещо повече, според оценките на ръководителите на българските служби, професионалните контакти с 
техните израелски колеги са на стратегическо ниво", посочи премиерът. 
Като припомни атентата срещу израелски граждани на летището в Бургас през 2012 г., взел шест жертви, Борисов заяви, 
че "това трагично събитие доведе извеждане на преден план необходимостта от допълнително укрепване на капацитета 
и координацията между институциите и от засилване на взаимодействието с всички международни партньори и особено 
с Израел". 
 
√ Винетките, които важат и за 2019 г., ще трябва да се преобразуват в електронни 
Хартиените винетни стикери, купени през 2018 г., които важат и за следващата, трябва да се преобразуват в електронни 
до края на януари 2019 г. Това съобщи вносителят на промяната в закона Александър Ненков (депутат от ГЕРБ), цитиран от 
БНТ. 
Вчера Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление одобри за второ четене в пленарната 
зала текстове от Закона за пътищата, а чрез него - на Закона за автомобилните превози. Очаква се утре законопроектът да 
бъде гласуван и в пленарната зала. 
В тази хипотеза попадат хората, които са се възползвали от дадената в началото на годината възможност стикерът да важи 
12 месеца от датата на купуването, а не както беше досега - в рамките на календарната година. 
Другите изменения са свързани с катастрофата край Своге преди десетина дни, при която загинаха 17 души. 
Вносителят на промените коментира, че въпреки несъгласието на част от превозвачите с тях, ситуацията след катастрофата 
налага предложените радикални мерки. Най-важните са задължението на превозвачите да оборудват всяка седалка с 
предпазен колан. Това според бранша е трудно изпълнимо за старите автобуси, на които колани не са монтирани 
фабрично, защото ще е нужен сертификат от завода - производител, какъвто може и да не бъде издаден. 
Другото изменение е въвеждането на т. нар. видеорегистратори, които ще записват какво се случва в автобуса във всеки 
един момент и са полезни както за превенция на рисково поведение на водача, така и при разследване на евентуална 
катастрофа. 
 
Investor.bg 
 
√ България заделя за поддръжка на транспортната си инфраструктура 2,3% от БВП 
В ЕС средно държавните разходи за транспорт са 1,9% от брутния вътрешен продукт 
България отделя 2,3% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за транспортна инфраструктура по данни на Евростат за 2016 
година. В Европейския съюз (ЕС) средно държавните разходи за транспорта са били 1,9% от БВП, което е под отчетените за 
2015 г. 2%.  
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Държавните разходи за сектора включват администриране, регулиране, изграждане и поддържане на транспортната 
инфраструктура. Тук се включват пътищата (сухоземни и водни), железопътният и въздушният транспорт, както и всякаква 
друга транспортна инфраструктура за придвижване на продукти като тръбопроводи.   
Отчитат се и разходите на държавни компании в сектора, субсидиите и инвестициите, насочени към обществения 
транспорт. 
Най-много за транспортната система отделят в Люксембург (3,7% от БВП), Унгария и Чехия (и в двете по 3,5 %). 
Трите страни членки с най-ниски държвни разходи за транспортна инфраструктура през 2016 са Кипър (0,6 %), Ирландия 
(1,1 %) и Малта (1,2 %). 
България по този показател с отчетените 2,3% е на 15-то място сред страните членки и е над средното ниво за ЕС от 1,9%. 
 

Държавни разходи за транспорт, дял от БВП, 2016 г., Евростат: 
 

 
 
√ Ново звено към АПИ ще отговаря за събирането на електронните пътни такси 
Към „Национално ТОЛ управление“ в агенцията ще работят до 921 души 
В Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ще бъде създадено специализирано звено „Национално ТОЛ управление“, което 
ще се занимава със събирането на електронните пътни такси. Това предвиждат предложенията за изменения и 
допълнения в Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, съобщават от агенцията, цитирани 
от БТА. 
Промените са свързани с предстоящото въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси. Те са публикувани 
за обществено обсъждане и заинтересованите страни могат да изпращат коментари и предложения до края на септември, 
се посочва в съобщението.  
За новото звено ще работят до 921 души, като 911 от тях ще са на щат в звеното, а останалите 10 - в общата администрация 
на АПИ. Около 600 от тях ще са ангажирани с контрола на терен по спазване на задължението за плащане на електронни 
винетки и тол такси от водачите на моторни превозни средства.  
До края на годината планираните средства са в размер до 3,6 млн. лв. Те ще покрият разходите не само за персонал, но и 
за текущи и капиталови разходи, посочва още БТА. 
С предложените изменения и допълнения в правилника общата численост на служителите в АПИ става 2432 щатни бройки, 
отбелязват от агенцията. 
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Economic.bg 
 
√ Край на служебните бележки за доходите от 2020 г. 
Данъците вече ще се закръглят до левове и няма да се дължат стотинки 
Подаването на служебни бележки за доходите да отпадне от 2020 г., предлагат от Министерството на финансите. 
Гражданите ще подават в НАП само годишна данъчна декларация, а фирмите ще изпращат на данъчните всяка година до 
28 февруари цялата информация за доходите и удържаните налози. Това предвиждат промени в Закона за облагане 
доходите на физическите лица, предложени от МФ като част от промени в заключителните разпоредби в Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 
Към настоящия момент Националната агенция за приходите (НАП) не разполага с информацията, съдържаща се в 
служебните бележки за доходите от трудови правоотношения. В тази връзка се предлага същата да се предоставя от 
работодателите в справка по образец, а успоредно с това да отпадне задължението за издаване на служебните бележки. 
По този начин целта на предлаганите изменения, освен отпадане на задължението за издаване на служебните бележки и 
задължението за прилагането им към годишната данъчна декларация, е предоставените данни автоматично да се 
зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата, което значително ще опрости процеса на попълването 
и подаването им по електронен път.  
Освен това всяко лице, което има ПИК, ще може да прави справки в обявените за него данни от съответния платец на 
доход, което ще улесни попълването на декларацията и в случаите, когато не се подава по електронен път.  
В допълнение, промяната ще доведе до преодоляване на проблема, свързан със съхраняването на разпечатаните 
служебни бележки от работодателя, с оглед изискванията на новия регламент, касаещ защитата на личните данни, се казва 
в мотивите на МФ.  
Предложено е и прецизиране на начина на закръгляване на годишните данъци върху доходите на физическите лица, така 
че дължимият данък за довнасяне по годишна данъчна декларация да се внася без стотинки, а само в левове. При 
съществуващия механизъм закръгляването към всеки пълен лев се прави след приспаданията за авансово удържан и 
внесен през годината данък, което се обезсмисля в случаите, когато от така формираната сума се правят и други намаления 
(например ползване на 5 % отстъпка или на данъчно облекчение за безкасови плащания), след които отново може да се 
стигне до довнасяне на стотинки. Посочената промяна се предвижда да се прилага и при деклариране на доходите за 2018 
година. 
 
√ ЕК дава €44 млн. за доброволчески проекти на младежи 
От вчера могат да се изпращат идеи за "Европейския корпус за солидарност" 
От 4-ти спетември могат да се изпращат идеи за проекти до Европейската комисия (ЕК) в рамките на „Европейския корпус 
за солидарност“. За тази година от Комисията бяха заделени общо 44 млн. евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в 
които ще могат да участват млади хора от цяла Европа и извън нея. Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2018 
г. с изключение на проектите за екипи от доброволци, за които крайният срок за кандидатстване е 18 февруари 2019 г. 
„Европейски корпус за солидарност“ е нова законодателна инициатива на Европейския съюз под формата на Програма. 
Програмата цели образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на младите хора. 
От Министерство на младежта и спорта съобщават, че това е първата от серията покани от страна на ЕК, които ще позволят 
на най-малко 100 000 младежи да участват в корпуса до края на 2020 г. 
Отправената покана обхваща най-широкия досега спектър от проекти: освен дългосрочна индивидуална доброволческа 
дейност, стажове и работни места в областта на солидарността, ще бъдат допустими следните проекти: – организациите 
ще могат да предлагат краткосрочни проекти (с продължителност между две седмици и два месеца) за екипи от 
доброволци. 
– Не само публичните и частните организации, установени в държавите — членки на ЕС, могат да кандидатстват за 
финансиране. Младите хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, също ще могат да сформират 
групи от най-малко 5 участника и сами да създават дейности за солидарност, ръководени от младежи. 
– В някои проекти на Европейския корпус за солидарност в областта на доброволчеството могат да участват и организации 
извън ЕС — от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, бившата югославска република Македония и други държави 
партньори. 
Проектите по линия на поканата за представяне на предложения, която започва днес, ще бъдат подбрани след като 
Европейският парламент и Съветът приемат официално предложението на Комисията вследствие на политическото 
споразумение между тях от юни 2018 г. 
 
News.bg 
 
√ Регионалната комисия прие текст за задължителни колани в автобусите 
Депутатите задължиха автобусите да имат задължително обезопасителни колани за пътниците. Регионална комисия прие 
текст в закона за движение по пътищата. От 11 часа до момента ресорната комисия работи по приемането на текстовете. 
Депутатите приеха текст, с който задължават превозните средства от категории D1, D1Е, D или DE да се оборудват с 
видеорегистратор и обезопасителни колани.  
Предложенията за обезопасителните колани и видеорегистраторите са внесени между първо и второ четене от депутатите 
от ГЕРБ Станислав Иванов и Александър Ненков. 
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Предвидени са солидни глоби за нарушителите. С глоба или с имуществена санкция 3000 лв. ще се наказва лице, което 
разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно превозно средство, за което се изисква да е 
оборудвано с обезопасителни колани и то не е оборудвано или не е спазен установеният ред за това.  
Със същата санкция се наказва и лице, което разпореди или допусне извършването на превози на пътници с моторно 
превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с видеорегистратор и то не е оборудвано. 
Наказва се с глоба или с имуществена санкция 1500 лв. превозвач, който не спазва изискванията за съхранение на записите 
от видеорегистраторите на моторните превозни средства. 
В мотивите към предложението се посочва, че към сега действащата нормативна уредба, в Закона за движението по 
пътищата e предвидено пътниците и водачът да използват обезопасителни колани в превозните средства, които са 
оборудвани с такива. 
Припомняме, споровете за това дали да се въведе задължение за автобусните превозвачи да оборудват превозните 
средства с колани започнаха още след първата тежка катастрофа с автобус тази година - на 13 април пострадалите в 
жестоката катастрофа на магистрала "Тракия" загиналите бяха шестима, а 22 бяха ранени. Споровете се възобновиха и 
когато на 23 май на входа на София ТИР с турска регистрация удари отзад автобус на градския транспорт по линията Лозен 
- София. 
На 25 август пък автобус катастрофира в Искърското дефиле и загинаха 17 души, а 21 бяха ранени. 
Моторни превозни средства от тази категория са от 8 пътници плюс водача нагоре: 
категория D са моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс 
водача; 
категория DE е състав от превозни средства, при които теглещото превозно средство е от категория D, и ремарке 
с допустима максимална маса над 750 кг; 
категория D1 са моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 16 пътници плюс 
водача и с максимална дължина от 8 м; 
категория D1E е състав от превозни средства с теглещо превозно средство от категория D1 и ремарке с допустима 
максимална маса над 750 кг. 
 
Дарик  
 
√ Няма второ огнище на африканска чума у нас 
Няма второ огнище на африканска чума у нас. Това съобщи в ефира на Дарик министърът на земеделието Румен 
Порожанов. Той подчерта, че пробите от съседното село на огнището на заразата са показали отрицателен резултат. 
Ветеринарните власти призовават стопаните в пограничните с Румъния села да регистрират животните си. 
Порожанов обясни пред Дарик: "Знаете, че първото огнище беше открито в село Тутраканци, Провадия. Взехме първите 
проби в 3-километровата зона, в която е село Бозвелийско. Днес в по-късните следобедни часове излязоха резултатите, 
няма положителни проби за африканска чума от тези, които са взети в Бозвелийско". 
Министърът похвали предприетите мерки срещу разпространението на африканска чума по свинете: "Това, което 
Българската агенция по безопасност на храните (БАХБ) и останалите органи предприеха в Тутраканци, незабавно още при 
установяването на положителните проби - да се пристъпи към евтаназия на животните, да се блокира районът, да се 
направи незабавна дезинфекция впоследствие, което приключи преди два-три дни". 
Румен Порожанов изрази надежда и в рамките на 10-километровата зона, около село Тутраканци, където продължават с 
пробите, "да има подобни резултати, както в Бозвелийско". 
 
EconomyNews 
 
√ Забраната за пушене остава 
Парламентът не прие предложението на "Обединени патриоти" да се върнат помещенията за пушачи и непушачи в 
заведенията. Промените в Закона за здравето бяха отхвърлени на първо четене с 25 гласа "за", 69 "против" и 45 
въздържали се. 
Със законопроекта се предвиждаше забраната за тютюнопушене на закрити обществени места да отпадне за някои обекти, 
като се въвеждаха ясни правила за тези от тях, в които по изключение ще се допуска тютюнопушене в обособени 
самостоятелни помещения. Досега допусканото изключение е само за обособени самостоятелни помещения, 
разположени в сградите на летищата. Предвиждаше се към тези обекти да се добавят и плавателните съдове, както и не 
повече от 50 на сто от търговската площ на залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и 
развлечение (ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове, барове и дискотеки), с изключение на интернет 
кафе-клубове, кафе-клубове за игри, кафенета в спортни зали и барове-спортен център. Предлагаше се и завишаване на 
глобите и имуществените санкции при констатирани нарушения. 
Валентин Касабов /"Обединени патриоти"/ коментира, че законът не се спазва и затова предлагат да се регламентира 
старото положение - пушачи-непушачи. 
Валентина Найденова /"БСП за България"/ посочи, че предложеният проект е удар върху всичко, постигнато до тук за 
опазване на нацията от тютюнопушене. С много труд и време беше постигната тази забрана, отбеляза тя. 
В подкрепа на запазването на забраната за тютюнопушене на закрито в парламента са постъпили становища от 
Министерството на здравеопазването, Министерството на туризма, Министерството на младежта и спорта, Националната 
мрежа за децата, Коалиция за живот без тютюнев дим, Гражданска инициатива "България без дим" и други. 
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√ България е устойчива туристическа дестинация 
За трета поредна година България се утвърждава като устойчива туристическа дестинация. Това се потвърждава от данните 
на НСИ от началото на годината и за първите два месеца на лятото. Само за двата месеца юни и юли имаме над 2,600 млн. 
чуждестранни туристи, което е ръст от 3,6%. Така, че прогнозите ни за около 5% ръст от юни до септември ще бъдат 
достигнати. Това заяви във Варна министърът на туризма Николина Ангелкова, цитирана от пресцентъра на 
Министерството на туризма. 
Тя подчерта, че за първите 7 месеца от януари до юли имаме над 5,2 млн. чуждестранни туристи, което е увеличение от 
6,9%. Данните са доказателство, че вървим в правилната посока, каза министър Ангелкова. Доказателство за това е и 
фактът, че големите туроператори като „Томас Кук“ и  „ТУИ“ обмислят да стартират полети за България още от април 2019 
г., което ще даде възможност да се разширят крилата на активния сезон. 
Относно проблема с руската компания „Турово“, която информира Федералната агенция по туризъм на Русия за това, че 
не може да върне обратно туристите, които са тук в България, министър Ангелкова поясни, че министерството е в контакт 
с Федералната агенция за туризъм на Русия, а тя и ръководителят на руския туризъм Олег Сафонов следят ситуацията 
непрекъснато. Над 260 руски деца се прибраха в Родината си през последните дни. Още 18 деца предстоят да се завърнат 
успешно на 1 септември. Билетите им са поети от българската компания „Ной травел“. „Провели сме редица срещи и с 
генералния консул, който е тук във Варна, и с представителите на фирмата. И в момента представител на Министерството 
на туризма е на летището, за да се увери, че лицата, които трябва да пътуват ще го направят безпроблемно“, категорична 
бе министър Ангелкова. 
Тя увери, че проверките по Черноморието ще продължат до края на летния сезон. Министър Ангелкова каза, че хотел 
„Палма“ в Златни пясъци, за който бе установено, че не отговаря за изискванията за категоризация, е санкциониран и 
предстои понижаване на неговата категория. Собствениците обаче настоявали за потвърждаване на категоризацията.  Във 
връзка с хотел „Бяла бийч ризорт“, който пък бе с липсваща категоризация, вече има подадено искане за категоризиране. 
Ще бъде направена нова проверка и в зависимост от резултатите при инспекцията ще бъде решено каква категоризация 
ще им бъде дадена. 
Министър Ангелкова уточни още, че вече има заявен интерес за предстоящия зимен сезон, като очаквания ръст  е в рамките 
на 5-10%. Според нея зимният сезон в последните две години има изключително сериозен ръст. За сезон 2016 г.-2017 г. е 
отчетен почти 19% ръст, а за 2017 г.-2018 г. нарастването бе с над 12 на сто. „Надявам се да постигнем една от целите, които 
сме си поставили, ако не тази, то най-късно следващата година, а именно 10 млн. чуждестранни туристи за летен и зимен 
туризъм. Но разбира се, най-голямата цел е свързана с крилата на сезона – затова тази материална база, която имаме тук, 
по цялото Черноморие, да бъде използвана“, поясни министър Ангелкова. Според нея чрез разработването на винено-
кулинарните маршрути, културно-историческите маршрути и спа дестинациите ще бъде възможно страната ни да се 
утвърди като четирисезонна дестинация. 
 
В. Банкерь 
 
√ Проект ще подобрява състоянието на местообитанията в природен парк „Златни пясъци“ 
Министърът на околната среда и водите Нено Димов и директорът на Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“ 
Даринка Сарова подписаха договор за подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни 
местообитания от мрежата „Натура 2000“, които попадат в парка.  Общата инвестиция е 107 хил. лв. и е осигурена от 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 
С изпълнението на проекта ще се извършат дейности за опазване на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и 
Дългоух нощник (Myotis bechsteinii). Ще се подобри състоянието на приоритетни видове птици, предмет на опазване в 
защитена зона “Батова”. В обхвата на проекта е подобряване природозащитното състояние на Крайречни смесени гори, 
Панонски гори, Естествени еутрофни езера и др. 
Общо 32 вида и 4 местообитания ще бъдат подкрепени с цел възстановяване и поддържане на благоприятен 
природозащитен статус. Проектът предвижда дейности за повишаване информираността на посетителите на Природен 
парк „Златни пясъци“ за консервационно значимите местообитания, растителните и животински видове. 
Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-те природни паркове в страната. Намира се на 17 км 
североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда едноименния курортен комплекс. 
Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина 1,2 км. Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 м, а средната надморска 
височина е 110 м. На север парка граничи със с. Кранево, на запад със селскостопански земи, на изток с шосето Варна – 
Кранево, а на юг със земи от горския и селскостопански фонд.  
Идеята за създаване на парк е документирана още през 1915 г. Но тя се превръща в реалност на 3 февруари 1943 година, 
когато с постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти част от Държавната гора “Хачука” на площ 
от 2,4 кв. км е обявена за Народен парк Златни пясъци – вторият обявен в страната след Народен парк (днес природен 
парк) Витоша (1934 г.). Целта при създаването на парка е запазване и защита на ценни растителни и животински 
съобщества и характерни ландшафти. 
Когато през 1943 г. е обявен НП Златни пясъци, никой не е предполагал, че именно там след 13 г. ще започне изграждането 
на един от най-големите ни морски курорти. Курортен комплекс Златни пясъци не само се разполага върху тогавашния 
народен парк, но и взема името му. 
 
√ Българите ще вадят по-евтино и лесно временни паспорти за чужбина 
Таксата за издаване на временен български паспорт в чужбина се намалява с една четвърт, а досегът на гражданите с 
бюрокрацията ще бъде облекчен. Това предвижда Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския 
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съвет, което прие правителството. Промените са по предложение на Екатерина Захариева, заместник министър-
председател и министър на външните работи. 
До намалението се стига чрез премахването на две такси на обща стойност 17 евро. Временните български паспорти, 
издавани в чужбина, ще струват 50 евро вместо досегашните 67 евро. Мерките са част от усилията на правителството за 
облекчаване на административната тежест. 
До момента при приемане и обработване на заявления за издаване на българските лични документи дипломатическите и 
консулските представителства на Република България в чужбина събират такси за всеки отделен документ включително за 
получаване на формуляр-заявление в размер на 1 евро. Сега тази такса, както и компонентата, събирана от името на МВР 
- 16 евро, отпадат. 
Друг текст в постановлението предвижда намаляване на таксата за издаване на свидетелство за съдимост при подадено в 
чужбина заявление. Досега за услугата се заплащаха 20 евро по Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско 
обслужване в системата на Министерството на външните работи. Тази такса се намалява на 10 евро - наполовина. 
Гражданите вече няма да заплащат дължимите такси по Тарифа № 3 с държавни таксови марки. 
Отпада и събирането на такси чрез Министерството на външните работи или дипломатическите или консулски 
представителства на Република България относно съдействие за издирване в чужбина на физическо лицe. 
 
Publics.bg 
 
√ 490,3 млн. лв. са събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г. 
254,5 млн. лв. са постъпили от продажбата на квоти 
Събраните средства във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г. възлизат на 490,3 млн. лв., сочи 
отчетът на фонда за миналата година, одобрен на вчерашното правителствено заседание. 
 По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи на производителите и вносителите на електроенергия в 
страната, както и на „Булгартрансгаз“ и Електроенергийния системен оператор. Средствата от търгове за продажба на квоти 
емисии парникови газове също постъпват във фонда. Със събраните средства се покриват разходите на Националната 
електрическа компания от изкупуване на електроенергия на преференциални цени.  
През миналата година от 5% вноски са събрани близо 236 млн. лв., а от продажба на квоти – 254,5 млн. лв., е посочено още 
в отчета. 
Разходите за издръжка на фонда през 2017 г. възлизат на 193 хил. лв. За покриване на разходите на НЕК, произтичащи от 
статута й на обществен доставчик, са изплатени близо 505 млн. лв. Разликата спрямо приходите на фонда през 2017 г. е 
осигурена от останали средства, събрани в него през 2016 г.  
Отчетът на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е приет от Управителния съвет на фонда през март 2018 г. и 
е одитиран от Сметната палата. 
 
Капитал 
 
√ До края на октомври държавата ще подкрепи участието на фирми в шест изложения 
Финансирането е осигурено по двегодишен проект с бюджет от близо 5.4 млн. лв., който приключва 
До края на октомври Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще подкрепи 
безвъзмездно участието на български компании в три международни и три национални изложения. 
Без съфинансиране 
Фирмите ще могат да участват безплатно на колективни щандове на Солунския международен панаир от 8 до 16 
септември, на изложението HOMI за стил на живот/мода и бижута в Милано от 14 до 17 септември, на Международния 
панаир на книгата във Франкфурт от 10 до 14 октомври. 
В България агенцията ще организира безплатно представяне на компании на изложбите "Елтех" и "Машиностроене" на 
Международния технически панаир в Пловдив от 24 до 29 септември и на "ТМТ Експо" (текстил, машини, технологии) в 
Интер експо центъра в София от 2 до 4 октомври. 
Агенцията поема разходите за конструкция и наем площ на колективния щанд, за регистрационни такси, консумативи и 
включване на фирмата в каталога на панаира. Съфинансиране от компаниите не се изисква. Те трябва да поемат своите 
разходи за път, нощувки и дневни, както и за изпращане на мострите. 
25 задгранични и 14 национални изложения 
Финансирането е осигурено по проект от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", изпълняван от 
агенцията. Той е с бюджет 5.392 млн. лв., продължава вече 24 месеца и ще приключи през октомври тази година. Целта му 
е да подкрепи българските малки и средни предприятия за участие в международни и национални панаири и изложения, 
както и в конференции, контактни борси, форуми. 
Досега по проекта агенцията е финансирала участие на 209 дружества в 25 задгранични и на 153 – в 14 национални 
изложения. За пръв път на международни панаири са се представили 149 български фирми, а в страната – 153. Наетата от 
агенцията изложбена площ в чужбина е общо 3109 кв.м, а в България - 2036 кв.м. По проекта са платени и разходите за 
организиране на девет конференции, както и за проектиране и изграждане на панаирна конструкция за многократна 
употреба, уточни на специална пресконференция Мирела Тасева, началник на отдел. 
186 фирми с 365 договора 
Специално проучване на агенцията, проведено от 23 юли до 20 август т.г. с участието на 186 фирми, показва, че те са 
сключили 365 договора в резултат на участието си в международни панаири, изложения и прояви, организирани от и чрез 
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агенцията. За близо 80% от участниците тези договори са до 50 хил. лв., а други почти 12% декларират, че сключените 
контракти са на стойност до 100 хил. лв. 
Компаниите отчитат също, че благодарение на участието си са успели да привлекат интереса на чуждестранни партньори 
и да спечелят по-голяма популярност зад граница. 
Засега няма яснота дали ще има второ издание за проекта и дали агенцията ще продължи да подкрепя компаниите, като 
финансира участието им в международни и национални изложения. 
 
√ Италия държи нащрек инвеститорите 
Рекордно висока доходност по облигациите разклаща пазарните оценки на Рим 
Коалиционното правителство на Италия е изправено пред редица финансови затруднения. От една страна, амбициозният 
списък с програми на двете управляващи партии създава оправдани тревоги, че италианският бюджет може да излезе 
извън финансовите рамки, зададени от Пакта за стабилност и растеж, подписан и от Италия. От друга страна, страхове за 
крехкото икономическо състояние на Италия доведоха до рекордно покачване на лихвите при държавните облигации, 
пише Bloomberg. Италианският министър на икономиката обеща, че все още необявения бюджет ще успокои 
инвеститорите. 
Противоречащи си обещания 
Италианското коалиционно правителство на дясната Лига на Матео Салвини и антисистемното движение "Пет звезди" се 
намира във финансови затруднения. Бъдещият бюджет на управляващата коалиция е на фокус както за италианските и 
международните инвеститори, така и за разтревожените партньори на Италия от еврозоната. Това не е учудващо, при 
положение че коалицията е изявила желание да въведе плосък данък, а едновременно с това и базов "граждански доход". 
Тези противоречащи си популистки предложения биха натоварили италианския бюджет, който от години е със сериозен 
дефицит и понижава инвестиционното доверие в Италия. Нарастват страхове, че бюджетният дефицит би надвишил 
лимита от 3% от БВП, наложен от европейския Пакт за стабилност и растеж, в който Италия членува. Този петък кредитната 
агенция Fitch Ratings понижи прогнозите си за италианския рейтинг от стабилни на отрицателни. 
Проблем с облигациите 
Понижаването на прогнозите също е свързано с покачването на лихвите по италианските държавни облигации. Поради 
инвеститорските страхове от прехвърляне на финансовите проблеми на Турция и Аржентина към Италия, най-слабото 
звено на еврозоната след Гърция, доходността по италианските десетгодишни облигации миналия петък достигна най-
високото си ниво от последните пет години - 3.24%, оставайки само зад тези на Гърция. Разликата в лихвените проценти 
между Италия и бенчмарка на германските облигации в момента, 291 пункта, се доближава до нивата от вихъра на 
финансовата криза, когато разликата достигна 300 пункта. 
Недоказани обещания за стабилност 
В тази ситуация италианският министър на икономиката и финансите Джиовани Триа обеща, че новият бюджет ще успокои 
инвеститорите. При повишаващи се разходи при заемите и заплахата от намаление на рейтинга Триа обеща, че 
правителството ще обяви бюджета си до края на септември и че той ще е в границите на Пакта за стабилност и растеж. 
Поначало коалиционното правителство на Италия обещаваше бюджетен дефицит от БВП от 0.8% за 2019 г. и балансиран 
бюджет през 2020 г. Триа обаче се оправда със забавения ръст на италианската икономика, за да намекне, че е много 
вероятно дефицитът за 2019 г. да достигне към 1.2%. Той също заяви, че приключването на програмата за изкупуване на 
държавен дълг на ЕЦБ би нанесло силен удар на забавената италианска икономика. 
 
В. Дума 
 
√ Прогнозират поскъпване на свинското и телешкото месо 
Увеличава се потреблението на говеждо у нас, на година българинът яде 4 кг 
Цената на едро на свинското и говеждото месо се очаква да поскъпне. Това става ясно от последния бюлетин на Центъра 
за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Тенденцията за нарастване на цените се наблюдава както у 
нас, така и в цяла Европа. Основната причина за поскъпването на свинското месо в ЕС е увеличаващият се износ, докато 
при телешкото и говеждото двигател на цените е голямото вътрешно потребление. Като цяло производството на месо у 
нас за първите 5 месеца на годината бележи увеличение, което е около 9% при свинското, 5% при говеждото, 2% при 
агнешкото и 21% при бялото месо. 
Прогнозите на експертите от САРА в началото на годината бяха производството на говеждо месо от кланиците да достигне 
около 7 хил. тона, сега предвижданията са за 7,2 хил. тона. Експертите прогнозират, че цената на едро на говеждото ще се 
покачи осезаемо в сравнение с миналата година и ще достигне 4,50 лв. за кг. Потреблението на говеждо ще бъде около 4 
кг на човек, което е с 5% над средното за последните 5 години. 
По оценки на САРА производството на свинско месо в кланиците у нас до края на годината ще се повиши до 73 хил. тона. 
Средната цена за кланично месо на едро за първите 6 месеца на годината е около 3,20 лв. за килограм. Експертите 
предвиждат до края на годината цената да се повиши до 3,40 лв. за килограм. От САРА съобщават, че аналогична е 
тенденцията и в Европейския съюз, където средната цена на свинското месо продължава да се покачва и през август, по 
все пак остава с 12% под миналогодишното си равнище. 
Според официалната информация през първите пет месеца на годината промишленото производство на бяло месо 
възлиза на 46 074 тона, което е увеличение с около 20% на годишна база. Консумацията на птиче месо на човек у нас е 12,4 
кг за миналата година. Това обаче е под средното за ЕС ниво от 24,1 кг на човек. През 2018 г. се очаква консумацията у нас 
да нарасне до близо 13 кг на човек. По оценки на САРА производството на птиче месо в кланиците през тази година ще 
достигне 103 хил. тона, но може да бъде и по-голямо с още около 1-2%. 
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√ НАП подгони 50 хил. земеделци, недекларирали доход от субсидии 
50 хиляди регистрирани земеделски производители са получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г., но не 
са подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях, съобщиха от Националната агенция за 
приходите (НАП). Даните са получени от Държавен фонд "Земеделие". 
Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от 
получения. Най-голям брой отклонения са засечени в Кърджали, Хасково и Благоевград, показва анализът на данъчните. 
През седмицата НАП започва информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали 
неточности в данъчните си документи. Според закона те имат право да подадат коригираща декларация за доходите до 1 
октомври 2018 г. Освен с писма по електронната поща, гражданите ще бъдат уведомени и по телефона, допълват от 
приходната агенция. Предстоят срещи с кметовете на общини, в които са открити най-много пропуски, офисите на НАП 
също имат готовност да дадат информация. Заедно с уведомленията за корекции, земеделците ще получат брошура, която 
обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти. 
 
БНТ  
 
√ НС отложи гледането на промените в Закона за пътищата заради липсващ доклад 
Пленарното заседание на депутатите днес ще е отделено само за парламентарен контрол. В предварителната програма 
беше заложено второ четене на промените в Закона за пътищата, но в началото на заседанието председателят на 
Народното събрание Цвета Караянчева съобщи, че не е постъпил доклад и законопроектът ще се гледа през следващата 
седмица. В парламентарния контрол ще участват вицепремиерът Красимир Каракачанов и министрите Владислав Горанов, 
Красимир Вълчев и Нено Димов, както и министрите в оставка Николай Нанков и Валентин Радев. 
 
√ Премиерът Борисов ще разговаря с президента на Израел Нетаняху  
Втори ден от визитата на премиера Бойко Борисов в Израел. Програмата предвижда днес той да се срещне с президента 
на страната Бенямин Нетаняху. Любопитно е дали сред темите на разговора ще бъде възможността Израел да се включи в 
процедурата за закупуване на нов изтребител за българската армия от Израел. Следобед българският премиер ще 
разговаря с роднините на жертвите от атентата на летище Сарафово в Бургас, а след това ще участва в откриването на 
паметник - символ на спасяването на българските евреи през Втората световна война.  
 
√ Историческа визита на индийския президент у нас - коментар на Даниела Кънева 
Знаково посещение - от 15 години не е идвал индийски президент у нас. Защо посещението е голямо и какво да очакваме 
- Даниела Кънева с коментар и подробности по темата. 
В индийската външна политика посещенията на президента обикновено са знакови - обикновено докато един президент 
е такъв, отива в една страна само веднъж. 
Сегашната обиколка на индийския президент е в Кипър, България и Чехия е много важна, защото обикновено президентът 
е като старейшината в индийския политически живот. С президента идват и 72-ма бизнесмени, обясни тя. 
Паметникът на Махатма Ганди в София вече може да се види в Южния парк. "Мога да умра за много каузи, но да убивам - 
за нито една", казва великият Махатма Ганди. Тези негови думи говорят ясно за смисъла на живота му.  
Махатма Ганди е една от най-силните личности в човешката цивилизация от миналото хилядолетие, чиито уроци трябва 
да помним и днес, катеогоричен е скулпторът на паметника Иван Русев. 
Иван Русев, скулптор на паметника: Това е едно гигантско постижение, за което може да се говори много дълго, но най-
великото нещо е, че той успява чрез мира да осъществи освобождението на Индия. 
Махатма Ганди е човек с позиция на духовен водач и стремеж към мир. Това му помага и по пътя към успешната 
революция. Няма друго оръжие освен любовта. Новият паметник в Южния парк е препратка към явяването на Ганди пред 
британския парламент с неговата козичка, като по този начин заявява позицията си за независимост. 
Иван Русев, скулптор на паметника: Махатма Ганди е в този бял мрамор, характерен за индийскиите дрехи. Един 
великолепен бронз, месинг и затова е и с тази козичка, на която убеден съм ще се радват и децата. 
По думите на Иван Русев Махатма Ганди не е духовен водач само в Индия. От делото му може да се учи целият свят.  
Иван Русев, скулптор на паметника: Този духовен водач успява да осъществи една революция без оръжие и по повод 
срещата на втората кръгла маса в Лондон, в Британския парламент той отива именно в духа на своето свободомислие с 
козичката си, така че аз избрах този сюжет, който не е правен никъде по света. 
Силата на любовта и разбирането срещу омразата и невежеството. Това е посланието, която ни оставя Махатма Ганди. А 
статуята с козичката на великия водач остава в Южния парк, за да напомня за него. 
 
√ Европейската комисия поздрави България за постиженията на Председателството 
В писмо до постоянния представител на Република България в Европейския съюз генералният секретар на Европейската 
комисия изрази силното си впечатление от постигнатото по време на Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз 2018, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. 
„Комисията оценява тесните и конструктивни отношения, които изградихме. Работихме ръка за ръка и можем да сме горди 
от постигнатия прогрес по дневния ред на ЕС“, се казва в писмото, подписано от Мартин Зелмайер. 
Особено внимание се обръща на успеха на срещата на върха ЕС—Западни Балкани, която се проведе в София на 17 май 
2018 и потвърди ангажимента към европейската перспектива за региона, както и на приключването на общо 46 
законодателни досиета по време на председателството. 
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В писмото се изразяват специални благодарности и за прогреса, който България като председател е успяла да постигне в 
сферата на Банковия Съюз - системата за банков надзор и преструктуриране, която работи на базата на действащи в целия 
ЕС правила; постигането на преговорен мандат за споразумението пост-Котону, което ще зададе общата рамка на 
отношенията на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн в следващите две десетилетия; реформата 
на Общоевропейската система за бежанците, определяща правилата за регистрация и разпределение на мигранти; 
Реформата на Дъблинския регламент, който седи в основата на общата европейска бежанска политика; както и за бързото 
стартиране на диалога по Многогодишната финансова рамка - следващия бюджет на Европейския съюз за периода от 2021 
г. до 2027 г. 
Писмото завършва с ръкописно послание от Зелмайер, че „Съединението прави силата – и след Българското 
председателство!“ 
 
БНР 
 
√ Президентът Румен Радев ще разговаря с държавния глава на Индия Рам Натх Ковинд 
Президентът Румен Радев ще разговаря на „Дондуков“ 2 с държавния глава на Индия Рам Натх Ковинд, който е на 
посещение в България. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за активизиране на политическия диалог, 
двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, както и културния и образователен обмен между България 
и Индия.  
В присъствието на двамата президенти ще бъдат подписани двустранни документи. Сред тях: програма за сътрудничество 
в областта на науката и технологиите до 2021 година и меморандум за сътрудничество в туризма. По-късно индийският 
държавен глава ще изнесе лекция в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
 
√ С остър политически спор започна днешното заседание на парламента  
С промяна в дневния ред, остър политически спор между управляващи и опозиция и наказание за лидера на БСП Корнелия 
Нинова започна днешното заседание на парламента.  
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева съобщи, че на Председателски съвет тази сутрин е решено да 
отпадне първа точка в дневния ред - обсъждане на Закона за пътищата, тъй като не е постъпил доклад за второ четене от 
водещата комисия, и затова се провежда само парламентарен контрол. 
Преди началото му обаче Вежди Рашидов отговори с декларация на несправедливите, по думите му, упреци към 
управляващите и се обърна към Корнелия Нинова: 
“А вие, госпожо, ходите като парламентарна манекенка да си правите фотосесии с мъките на хората. Можехте да засадите 
поне едно дърво, което щеше да бъде по-полезно за българската държава. И след всичко това вие си позволявате да 
казвате "шайка крадци". Именно затова човек трябва да си мери думите, защото вярвам, че в парламента има хора, за 
които личното достойнство е по-важно от всичко друго. Вашата госпожа, лидерката на левицата, върши нещо дори по-
лошо от Нерон. Тъй като не може да пее и да пише, наема певци и поети, по-бездарни от самата нея“.  
Корнелия Нинова отговори: 
“Каква политика имаше в тази декларация. Какво решение на проблеми на българи, за което сме изпратили тук имаше в 
тази декларация. Имаше омраза, лични нападки и квалификации към председателя на опозицията. Няма да ни уплашите, 
нищо ще ни спрете. Не разбирам, защо се обиждате, когато цитираме един от вас - при това лицето ви Антон Тодоров, 
който говори всеки ден от ваше име. "Шайка: Бойко, Росен, Цецо и другите. Защо се обиждате от това - потърсете у вас 
проблема. Един от вас смята, че вие сте шайка и тук много хубаво ви описа.“ 
Последва наказание. Заради обида към групата на ГЕРБ Цвета Караянчева наказа със забележка лидера на БСП. Драгомир 
Стойнев от левицата призова Караянчева да слезе от трибуната, защото показала, че е неспособна да води заседания и е 
предизвикала хаос.   
 
√ Йенс Столтенберг посещава Македония 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг пристига на двудневно посещение в Македония. В Скопие той ще се 
срещне с президента Георге Иванов, премиера Зоран Заев и други официални лица. 
Столтебнерг ще посети село Стайковци, където преди 4 години войници от мисията на НАТО КейФОР помогнаха за 
разчистване на пътища след опустошителните наводнения. 
Македония започна предприсъединителни преговори за членство в НАТО, след като на срещата на върха на алианса в 
Брюксел на 12 юли страната официално получи покана за членство. 
В края на миналия месец македонското правителство прие препоръките на Алианса, които Скопие трябва да изпълни за 
период от 18 месеца. 
 
Profit.bg 
 
√ Близо двугодишно дъно на промишлената експанзия в еврозоната през август 
След като България се обърна към Молдова, Армения и Украйна за привличането на работници с цел нуждите на бизнеса, 
който твърди, че страда от липса на работна ръка, днес Министерският съвет одобри проекти на двустранни спогодби с 
правителствата на Република Беларус и на Грузия за регулиране на трудовата миграция. 
Съществуващите трайни тенденции за икономически растеж и за намаляване на безработицата в България предпоставят 
увеличено търсене на работна сила в някои икономически сектори, предава пресцентърът на кабинета.  
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Сключените през 2018 г. две спогодби за регулиране на трудовата миграция с Армения и Молдова са инструмент за 
задоволяване потребностите на българския бизнес от работна сила, който предстои да заработи в най-скоро време. Текат 
преговори и с Украйна. 
Като нови потенциални партньори за сключване на такива спогодби са идентифицирани Беларус и Грузия. 
Проектите на спогодби ще послужат като основа за водене на преговори по въпросите, свързани с регулирането на 
заетостта на граждани на трети държави в България. 
 
Novini.bg 
 
√ Валери Симеонов ще участва на икономически форум в Полша 
Вицепремиерът Валери Симеонов ще участва в 28-ия икономически форум в Криница, Полша, който се провежда на 4 и 5 
септември. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 
На събитието ще се обсъдят европейски и регионални икономически политики в сферата на трудовия пазар, сигурността, 
миграцията, енергетиката и др. 
Вицепремиерът ще участва в пленарната сесия под надслов „Между икономика и политика: в търсене на рецепти за 
икономически растеж“ и след това ще проведе двустранни срещи с г-жа Беата Шидло, вицепремиер на Република Полша, 
г-н Йежи Квиечински, министър на инвестициите и регионалното развитие на Република Полша, г-н Петер Сярто, министър 
на външните работи и търговията на Унгария и г-жа Елжбиета Рафалска, министър на социалната политика на Република 
Полша. 
 
3е-news.bg 
 
√ Правителството се разпореди с имоти 
Правителството взе решение да се отчужди част от имот - частна собственост за изграждането на Обект „Модернизация на 
съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 
до км 32+447.20“. Отчуждената част от имота, който се намира в землището на гр. Драгоман, е с площ 1 389 кв. м. 
Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се 
обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс 
С друго решение правителството възложи на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол да извърши 
приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на имот — частна държавна собственост, в комплекс „Техникуми“, гр. 
Кърджали. Имотът, който е бивше общежитие на филиал „Любен Каравелов“ - Кърджали към Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, е с предоставени права за управление на областния управител на Кърджали и представлява терен 
с площ 5 784 кв. м и две сгради в него. Приватизацията се извършва по предложение на областния управител на Кърджали 
във връзка с неизползването на имота по предназначение и невъзможността на областната администрация да отдели 
необходимия финансов ресурс за поддръжката му. 
На Държавната агенция за бежанците се предоставя управлението върху част от имот - публична държавна собственост, 
който ще бъде използван за архивохранилище. Частта от имота се намира на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114-б в град 
София и включва разположени в административна сграда зала, фоайе, санитарен възел и антре, които са част от първия 
етаж, както и стълбище, водещо от залата към кухненски блок - част от първи сутерен, и мазе от втори сутерен. Посочените 
обекти са били управлявани от Министерството на вътрешните работи, но са с отпаднала необходимост за него. 
 
В. Монитор 
 
√ Карина Ангелиева e новият зам.-министър на образованието 
Тя заема мястото на проф. Иван Димов, който ще продължи да подпомага работата на екипа на МОН 
Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов за заместник-министър на образованието и науката е назначена 
Карина Ангелиева.  
Тя заема мястото на проф. Иван Димов, който ще продължи да подпомага работата на екипа на МОН като съветник, съобщи 
правителствената пресслужба. 
До момента Карина Ангелиева е работила като съветник към Постоянното представителство на България в ЕС, отговарящ 
за европейските политики в областта на образованието и научните изследвания. 
Била е главен директор на "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерството на 
образованието и науката и директор на Съвместния иновационен център към Българската академия на науките. 
Завършила е магистърски степени по европейска интеграция и съвременна история от Софийския университет "Св. 
Климент Охридски". 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Коалиция между стабилността и компромиса - гостува Волен Сидеров 
- Внимание: Треска! Как да познаем симптомите на западнонилска треска? 
- По фронта на напрежението. Какво става в Сирия? 
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- Историческа визита. Индийският президент в България - любопитни детайли и скрити послания 
- Индустрия за милиони. Бум на търговията с жасмин в Китай 
- Да живееш нататък - арменската писателка Нарине Абгарян специално за БНТ 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ще приеме ли парламентът оставките на тримата министри - Десислава Атанасова от ГЕРБ и Драгомир Стойнев от 

БСП; 
- На живо от Бургас: Заместник-председателят на ГЕРБ и кмет на града Димитър Николов; 
- Скандали в първия ден на парламента - какъв политически сезон ни очаква? Коментар Андрей Райчев и Даниел 

Смилов; 
- Спрян ли е планът за строителство край плажа на Силистар? Разговор с областния управител на Бургас Вълчо 

Чолаков; 
- Виновни ли са институциите за катастрофата със 17 жертви край Своге? Какво показват резултатите от 

независимото разследване? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Ще си останат ли на министерските кресла министрите в оставка? 
- Защо част от опозицията напуска работното си място? Говорят Тома Биков от ГЕРБ, Крум Зарков от БСП, Велислава 

Кръстева от ДПС и Пламен Христов от ВОЛЯ. 
- Опасно пропадане на път в прохода "Шипка". Ще има ли спешен ремонт? 
- И още - ползва ли се асфалт с по-евтини материали за пътното строителство у нас? Гост по темата е шефът на АПИ 

Светослав Глосов. 
- 2000 лева за свободата на шофьора, катастрофирал край Своге. Има ли доказателства за вината му? Разговор с 

адвоката на Григор Григоров. 
- Като игра на руска рулетка. След събарянето на опасен надлез - хора пресичат с риск за живота. 
- Създава ли риск за пътниците шофьор на градския транспорт в Пловдив? 
- Най-бързата българка на всички времена! Ивет Лалова за пътя към победата. 
- Български електромобил ще се движи по улиците на големите европейски столици. Кой го направи? 

 
√ Предстоящи събития в страната за 5 септември  
София.  

- От 10.00 часа на площад „Св. Ал. Невски" ще се състои церемония по официалното посрещане на президента на 
Индия Рам Натх Ковинд, който ще бъде на държавно посещение в България, и водената от него делегация. На 
„Дондуков" 2 президентите Радев и Ковинд ще проведат среща „на четири очи". От 10.50 часа ще започнат 
пленарните разговори между официалните делегации на България и Индия. В 11.35 часа в присъствието на 
двамата президенти в Гербовата зала на „Дондуков" 2 ще бъдат подписани двустранни документи. Президентите 
Радев и Ковинд ще направят съвместни изявления за медиите от 11.45 часа. В 16.30 часа двамата президенти ще 
закрият Българо-индийски бизнес-форум, който се състои в столичния „София хотел Балкан". 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.  
- От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане 

на доклад и проект на решение относно Заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на 
„ВиК" ООД, гр. Габрово като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване на 
цени на ВиК услуги. 

- От 10.30 часа в център за настаняване от семеен тип на ул. „Жорж Дантон" № 54 в кв. „Надежда" ще се проведе 
акция за даряване на велосипеди и интерактивен урок по безопасност на движението. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА, „Българска общност в Норвегия" и Асоциацията на бащите в 
България ще дадат пресконференция на тема „Барневерн и отнетите български деца в Норвегия". 

- От 15.00 часа пред Посолството на Русия в България ще се състои откриване на фотоизложбата на Руското 
географско дружество „Най-красивата страна". 

- От 15.30 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" ще се състои публична проява на 
президента на Република Индия Рам Натх Ковинд, на която президентът Ковинд ще говори на тема „Education as 
an instrument of change and shared prosperity" („Образованието като инструмент за промяна и достъп до 
просперитет") . 

*** 
Асеновград. 

- В 16.00 часа пред църквата „ Св. Атанасий" в село Конуш ще бъдат поднесени цветя на признателност пред 
паметната плоча на участниците в Конушенската чета. 

- В 18.00 часа пред паметника на поп Ангел Чолаков в село Новаково ще бъдат поднесени цветя на признателност. 
*** 
Бургас.  

- От 18.30 часа, Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985" ще се състои програма с участието на Бургаски духов 
оркестър, творчески и образователни работилници. Събитието ще се проведе в ж. к. „Меден рудник", зад втората 
спирка на линия Т2. 

*** 
Варна.  
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- От 18.30 часа на плажа в кв. „Аспарухово" за четвърта поредна година ще се състои инициативата „Най-дългата 
вечеря на плажа". Всички желаещи да се включат в събитието могат да го направят, като единственото условие е 
да си носят храна и постелки. 

*** 
Враца.  

- От 9.30 в Заседателната зала на Община Враца ще се проведе пресконференция с кмета - Калин Каменов. 
- От 10.00 в Конферентната зала на Общински съвет-Враца ще се извърши отваряне на офертите в процедура чрез 

публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на уеб базирана платформа и 
инсталирането й". 

- От 10.30 часа в областната администрация омбудсманът Мая Манолова и екип от експерти на институцията 
организират приемна за граждани. Телефон за предварително записване: 092/66-14-29. 

*** 
Каварна.  

- От 16.00 часа в градската библиотека Община Каварна кани гости и жители на града на мултимедийна презентация 
по повод 133 г. от провъзгласяване на Съединението на Княжество България Източна Румелия. 

*** 
Пловдив.  

- С богата програма в града ще бъде отбелязана четвъртата годишнина от спечелването на престижната титла 
„Европейска столица на културата". От 10.00 до 13.00 часа в „Дондуковата градина" ще се проведе детска 
програма. В 11.00 до 14.00 часа на откритата сцена пред сградата на общината ще бъде поставено началото и на 
семейната програма. Тя ще се състои на откритата сцена пред Общината до 14.00 часа. От 15.00 до 19.00 часа на 
пешеходна улица жителите и гостите на града могат да се насладят на симфонична разходка, благодарение на 
Държавна опера - Пловдив. От 16.00 до 17.00 часа от четирите посоки на града към центъра ще има автобус, в 
който пътуващите ще могат да слушат виртуозното изпълнение на музикант от оркестър „Брестовица". 
Музикалният автобус ще тръгне от район „Тракия" през кварталите „Кючук Париж" и „Кършияка", до квартал 
„Христо Смирненски". От 17.00 до 18.30 часа програмата продължава отново на откритата сцена пред Община с 
музикална програма. От 21.00 до 23.00 часа жителите и гостите на града ще могат да наблюдават - „100 дни до 
началото" - мапинг на сградата на ул. „Райко Даскалов" 2. 

*** 
Стара Загора.  

- Oт 10.30 часа в зала 2 на Община Стара Загора, ще се проведе пресконференция по повод предстоящия старт на 
международния проект SPHERE-C. 

- От 19.00 часа в парк „Загорка" ще бъде открито тазгодишното издание на традиционния „BEERфест". 
*** 
Съединение.  

- С богата културна програма ще бъдат отбелязани празникът на община Съединение. В 09.00 часа ще бъдат 
издигнати знамената на пл. „Съединение". В 09.30 часа ще бъде поставено началото на тържествена сесия в 
Пленарната зала. В 10.30 часа на площада ще се проведе Детско утро. Програмата продължава в 15.00 часа с 
народни борби в централния парк. В 19.00 часа на площада в града ще се състои изпълнение на самодейни състави 
и мажоретки.  

- В 19.30 в църквата „Св. Атанасий" ще се проведе панихида, посветена на голямоконарци, участвали в 
Съединението. В 20.20 часа ще бъде изнесено знамето на Голямоконарската чета и ще бъде дадено началото на 
литийно шествие до площада. 

- В 20.40 часа ще бъде поставено началото на официалната част от празника, която включва тържествено слово на 
кмета на Община Съединение, тържествена вечерна проверка и заря. 

*** 
Ямбол.  

- От 13.30 часа с официална церемония ще бъде открита обновената база на Професионална гимназия по 
земеделие „Христо Ботев"- Ямбол. 

 
Money.bg 
 
√ Петролът тръгна надолу след силното вчерашно рали  
Цeнитe нa пeтpoлa в cpядa cyтpинтa ce пoнижaвaт cлeд cилнoтo вчepaшнo paли нa фoнa нa oтcлaбнaлитe oпaceния зa 
пoтeнциaлнитe пocлeдcтвия oт ypaгaнa "Гopдън" в Meĸcиĸaнcĸия зaлив. 
Cтoйнocттa нa нoeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ cпaдa c $0,36 дo $77,81 зa бapeл. 
Bъв втopниĸ тeзи ĸoнтpaĸти cĸoчиxa дo $78,18 зa бapeл. 
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa oĸтoмвpи нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe пoeвтинявa c $0,50 
(0,72%) - дo $69,37 зa бapeл. Πpeдишнaтa cecия ĸoтиpoвĸитe зaвъpшиxa нa нивo $69,87 зя бapeл. 
Cпopeд дaннитe нa aмepиĸaнcĸoтo бюpo пo въпpocитe нa бeзoпacнocттa и eĸoлoгичния ĸoнтpoл във втopниĸ дoбивa в 
Meĸcиĸaнcĸия зaлив пpeycтaнoвиxa 54 плaтфopми, нa ĸoитo ce пaдa 8 нa cтo oт пpoизвoдcтвoтo в paйoнa. Πo-ĸъcнo ce 
paзбpa, чe oтpaжeниeтo нa ypaгaнa въpxy дoбивa нa пeтpoл щe бъдaт минимaлни. 
Πpи тoвa, cпopeд eĸcпepти, нeгaтивeн фaĸтop зa пeтpoлния пaзap в ĸpaтĸocpoчнa пepcпeĸтивa ocтaвaт pacтящитe зaпacи в 
Kyшинг, Oĸлaxoмa, ĸъдeтo ce cъxpaнявa тъpгyeмия нa бopcaтa NYМЕХ нeфт. 
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Утpe eнepгийнoтo миниcтepcтвo н a CAЩ щe пyблиĸyвa oфициaлнитe дaнни зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe oт cypoвинaтa и 
гopивaтa в cтpaнaтa пpeз минaлaтa ceдмицa. 
Цeнaтa нa oĸтoмвpийcĸитe пeтpoлни ĸoнтpaĸти нa Шaнxaйcĸaтa мeждyнapoднa eнepгийнa бopca (ІNЕ) в cpядa cyтpинтa ce 
зaдъpжaт нa нивo 501,5 юaнa зa бapeл. 
Cпopeд aнaлизaтopи, влияниe въpxy пeтpoлния пaзap oĸaзвaт cилния дoлap и нecигypнocттa нa paзвивaщитe ce пaзapи, в 
т.ч. Typция, Apжeнтинa ЮAP и Индoнeзия. Иĸoнoмичecĸитe пpoблeми в тeзи гoлeми paзвивaщи ce cтpaни зaплaшвaт дa 
oтcлaбят тъpceнeтo нa cypoвинaтa. 
 
 


