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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Марица 
 
√ Некоректни играчи манипулират свободния пазар на електроенергия  
Група участници на свободния пазар на електрическа енергия по недопустим начин нарушават принципите на свободно 
договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство. За това алармират в писмо до медиите и до 
Комисията за защита на конкуренцията от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска 
камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
То е подписано съответно от председателите Васил Велев, Радосвет Радев, Цветан Симеонов и Кирил Домусчиев. 
Според тях съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на 
страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на Търговския закон. В писмото 
са визирани следните дружества: Топлофикациите в Бургас, Перник, Плевен, Русе, Враца, Сливен, Габрово, Велико 
Търново, Брикел ЕАД, ТЕЦ - Бобов дол ЕАД и ТЕЦ Марица 3 АД. 
Общата инсталирана мощност от тях е 2362, 94 MW. 
Ето част от съдържанието на сигнала: Електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на 
свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, свързано със субектите - 
производители. Следва да изтъкнем и факта, че търговецът „Гранд Енерджи дистрибюшън“ по силата на договор 
представлява „Топлофикация София“ ЕАД при продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на 
дружеството с обем 186 МW. 
Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар, 
представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара. Налице са и условия за  
изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и 
едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества - производители, 
количество електроенергия на борсата. Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е 
и застрахователно дружество. То издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване 
на електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава 
конкурентно предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и 
подсилва непазарното предимство. От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за 
наличие на недопустима концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. От друга страна - пазарното 
поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения за наличие на картелно 
споразумение в следната насока: „Гранд Енерджи дистрибюшън“, Юропиън трейд оф енерджи“, „Сага комодитис“, „ТМ 
Технолоджи“, „Енерджи инвест юръп“ - всичките, свързани със субектите - собственици на производствените мощности, 
са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до 
януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ “Козлодуй“ количества електроенергия в размер на около 500 
МW. Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от 
АЕЦ “Козлодуй“, като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване 
на количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч от един купувач. 
На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от 
цитираните дружества. Проявява се ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, 
да се закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци. 
Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите им - частни субекти и 
публични възложители, при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм . 
Изложените факти дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от 
определени субекти на непазарни търговски практики. Описаният модел на поведение на гореизброените дружества 
нарушава функционирането на либерализирания пазар на електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен 
дефицит на електрическа енергия и непазарно формиране на цената <210>. Този процес пряко и негативно рефлектира 
върху функционирането на цялата българска икономика. 
От бизнеса настояват КЗК да образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и да провери 
гореизложените факти и обстоятелства, с оглед установяване налице ли е законова хипотеза на недопустима концентрация 
и/или картелно споразумение между изброените в жалбата субекти - участници на свободния пазар на електрическа 
енергия. 
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√ НСИ отчита стабилизация на стопанската конюнктура в България през юли 
През юли стопанската конюнктура в България стабилизира приблизително на равнището от предходния месец, но при 
отслабване на бизнес климата в промишлеността и строителството, запазване без промяна в търговията на дребно и 
повишаване единствено в сферата на услугите, показват резултати от последно проучване на Националния статистически 
институт (НСИ).  
В същото време има известно увеличаване на ценовите очаквания на мениджърите в почти всички по-важни сектори с 
изключение на търговията на дребно, където очакванията са запазване на продажните цени на тяхното равнище през 
следващите три месеца. 
Общият показател на бизнес климата в страната през юли остава приблизително на нивото от предходния месец, когато 
обаче се понижи с 1,3 пункта. По този начини индексът все още остава под неговия многогодишен връх от май 2018 година, 
когато съответният показател достигна най-високо ниво от 2008 година насам. 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, спада през юли с 1,7 пункта спрямо юни, когато се понижи с 1,1 
пункта, в резултат на известно влошаване на оценките и на очакванията на промишлените предприемачи за бизнес 
състоянието на техните предприятията. Проучването на НСИ отчита и по-неблагоприятни прогнози за износа и 
производствената активност в промишления сектор през следващите три месеца. 
Основните фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с недостига на работна 
сила и несигурната икономическа среда. 
По отношение на продажните цени в промишлеността са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар, че по-
голямата част от мениджърите сне предвиждат промяна през следващите три месеца. 
 
                    Графика на индекса за бизнес климата 

През юли 2019 година показателят "бизнес климат в 
строителството" се понижава с 0,8 пункта след спад 
с 1,8 пункта през юни, което се дължи на изместване 
на оценките строителните предприемачи 
за настоящото    бизнес състояние на предприятията 
от "добро" към "задоволително".  
Мненията им относно строителната активност през 
последните три месеца регистрират известено 
намаление спрямо предходния месец, а прогнозите 
за следващите три месеца остават резервирани. 
Факторите, затрудняващи в най-голяма степен 
дейността в строителната сфера, продължават да 
бъдат свързани с недостига на работна сила, 
несигурната икономическа среда и конкуренцията в 
бранша. 
По отношение на продажните цени в 
строителството, очакванията на мениджърите в 
сектора са за известно увеличение през следващите 
три месеца. 

През юли съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" запазва нивото си от предходните два месеца, 
като очакванията на търговците на дребно за развитието на бизнес в сектора през следващите шест месеца са 
положителни. Прогнозите им за обема на обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три 
месеца са също по-благоприятни, макар и малко по-резервирани спрямо юни. 
Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното 
търсене и несигурната икономическа среда, като последната засилва негативното си влияние. 
Относно продажните цени в отрасъла, търговците на дребно не предвиждат промяна на тяхното равнище през следващите 
три месеца. 
Същевременно съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства през юли с 1,7 пункта след спад с 2,1 
пункта месец по-рано, главно поради оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на техните 
предприятия. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията 
им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. 
Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа и недостига на работна сила остават като основни пречки, 
затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сферата на услугите. 
Относно продажните цени мениджърите в сектора на услугите предвиждат известно увеличение на продажните цени в 
сектора на услугите, макари по-голямата част от тях да не очакват промяна през следващите три месеца. 



3 

 

Проучването на НСИ продължава да отчита относително стабилно представяне на общия бизнес климат в страната и през 
второто тримесечие на настоящата година, като той продължава да се задържа трайно над неговото дългосрочно 
осреднено ниво. 
 
√ БНБ: Свиване на външния дълг на сектор Държавно управление в края на май  
В края на май 2019 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 33,7983 млрд. евро (57,1% 
от прогнозния БВП), като нараства с 455,6 млн. евро (повишение с 1,4%) спрямо края на 2018 година, когато брутният 
външен дълг беше в размер на 33,3427 млрд. евро. Спрямо май 2018 година дългът нараства с 80,8 млн. евро (с 0,2%). 
Дългосрочните задължения през май са в размер на 25,4006 млрд. евро (42,9% от БВП и 75,2% от брутния външен дълг), 
като се увеличават с 226,6 млн. евро (с 0,9%) спрямо края на предходната година, но намаляват с 529,1 млн. евро (спад с 
2%) спрямо май 2018-а година. 
В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 8,3977 млрд. евро (14,2% от БВП и 24,8% от брутния 
външен дълг), нараствайки с 229 млн. евро (с 2,8%) спрямо края на 2018 година. 
Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на май е в размер на 5,4016 млрд. евро (9,1% от БВП), 
намалявайки спрямо края на предишната година със 148,9 млн. евро (с 2,7%) и с 242,3 млн. евро (спад с 4,3%) спрямо май 
2018 година. 
През май външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,575 млрд. евро (7,7% от БВП), като се понижават 
27,9 млн. евро (с 0,6%) спрямо края на 2018-а година и нарастват спрямо миналия май  с 317,3 млн. евро (със 7,5%). 
През първите пет месеца на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 1,1741 
млрд. евро (2,9% от БВП) спрямо плащания за 2,6065 млрд. евро (4,7% от БВП) през януари - май 2018-а година, отчита БНБ. 
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на 
май е отрицателен и в размер на 4,0757 млрд. евро, като намалява с 61,3 млн. евро спрямо края на предходната година. 
Това понижение на нетния външен дълг се дължи на по-голямо увеличение на брутните външни активи (с 516,9 млн. евро, 
или с 1,4%) в сравнение с нарастване на брутния външен дълг (с 455,6 млн. евро, или с 1,4%). Трябва да се има предвид, че 
брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на 
нефинансовия сектор зад граница. Спрямо май 2018-а година нетният външен брутен дълг намалява с 3,3185 млрд. евро. 
 
√ Министерството на финансите емитира 10,5-годишни ДЦК за 200 млн. лв. при рекордно ниска доходност от 0,32% 
На 29 юли 2019 година Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), 
деноминирана в лева, пусната в обръщение на 21-ви юни тази година и с падеж на 21-ви декември 2029-а година. 
Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на 
конвергенция, който е един от Маастрихтските критерии. 
На проведения днес аукцион бяха пласирани успешно 10,5-годишните ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност 
при постигната рекордно ниска среднопретеглена доходност за този матуритетен сегмент в размер на 0,32%. Общият 
размер на подадените поръчки достигна 305,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,53. 
Резултатите от аукциона са по-добри, отколкото тези преди месец, когато бяха емитирани 10,5-годишни книжа за 200 млн. 
лева при среднопретеглена доходност от 0,41%. Тогава общият размер на подадените поръчки за книжата с падеж през 
2029 година достигна 472 млн. лева, което съответстваше на коефициент на покритие от 2,36. 
Отчетеният лихвен спред на днешния аукцион спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 73 
базисни точки (доходността на българските книжа е с 0,73% по-висока от тази на немските). 
Министерството на финансите посочва, че от страна на участниците на днешния аукцион е бил отчетен висок интерес към 
преотворената емисия, като най-голямо количество ДЦК придобиха банките – 40%, следвани от застрахователните 
дружества с 26%, пенсионни и гаранционни фондове – 23%, инвестиционни посредници – 1% и други инвеститори – 10%. 
С емитирането на ДЦК само в рамките на юни и юли беше поет нов общ държавен дълг от 700,6 млн. лв. Целта е с 
получените средства да се помогне за финансира на сделката по закупуване на американските изтребители Ф-16. 
По-рано този месец финансовият министър Владислав Горанов заяви, че във връзка с тази сделка до края на годината ще 
бъде поет целия допустим дълг в размер на 1 млрд. лева. 
 
√ Изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова ще бъде изслушана в парламента в сряда  
Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Галя Димитрова ще бъде изслушана в парламента в 
сряда, потвърдиха за "Хоризонт" от агенцията. Димитрова ще отговаря на въпроси за хакерската атака в агенцията, при 
която бяха източени личните данни на 4 милиона българи и пуснати в интернет.  
Едва днес Димитрова се върна на работа след отпуск, а в единствената си медийна извява обяви, че решението да не го 
прекъсне е било свързано с лична причина. 
 
√ Злато, сребро и два бронза спечелиха български ученици от Международната олимпиада по химия 
латен, сребърен и 2 бронзови медала спечелиха български ученици на 51-вото издание на Международната олимпиада 
по химия, което тази година се проведе в Париж, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. 
Златен медал получи Евгени Стателов от Езикова гимназия "Пловдив", сребърен - Камен Петров от Националната 
природоматематическа гимназия, а бронзови медали взеха Дамян Францов от Софийската математическа гимназия, и 
Михаил Паскалев, отново от Природоматематическата гимназия. Техни ръководители са доц. д-р Донка Ташева и доц. д-
р Пенка Цанова. 
Участниците в българския национален отбор са четирима на брой и се избират измежду най-добре класираните участници 
на Националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. 
В Международната олимпиада взеха участие младежи от 80 държави от цял свят. 
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√ Ограничават движението по АМ "Тракия" при Войводиново  
До 19 ч. се ограничава движението на магистрала "Тракия" на 133-я километър при пътен възел „Пловдив Изток“ по 
връзката Бургас - Раковски в района на Войводиново. 
Причината е извършване на текущи ремонтни дейности, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 
Няма да се спира движението по основното трасе на автомагистралата.  
Обходният маршрут за Раковски е от пътен възел „Белозем“ при км 150 на магистралата по път Шишманци - Раковски.  
Необходимо е шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация. 
 
√ Полша подкрепя мирните инициативи на Украйна в конфликта ѝ с Русия 
Полша подкрепя мирните инициативи на Украйна в конфликта ѝ с Русия. Това заяви полският министър на външните 
работи Яцек Чапутович по време на обсъждания на приоритетите на Варшава в дневния ред за председателството ѝ на 
Съвета за сигурност на ООН, предаде ДПА. 
На брифинг за пресата Чапутович посочи, че след изборите в Украйна има нова динамика, като президентът Володимир 
Зеленски "предприема конкретни стъпки за изтегляне на силите от пограничните региони и размяна на военнопленници". 
Ситуацията в Украйна ще бъде сред приоритетите на полското правителство по време на ротационното му 
председателство на Съвета за сигурност на ООН през август, каза полският министър. 
Полша настоява да бъде назначен специален представител на ООН за конфликта в Украйна. Тя освен това подкрепя 
разширяването на така наречения нормандски формат за обсъждане на украинско-руския конфликт, в който участват Русия 
и Украйна и посредниците Франция и Германия. 
 
√ Китай и САЩ възобновяват търговските преговори  
Делегации на Китай и Съединените щати ще се срещнат днес и утре в Шанхай за възобновяване на търговските преговори, 
предаде Ройтерс. Това ще бъдат първите преговори лице в лице от примирието в търговската война между двете най-
големи световни икономики, което президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин договориха на срещата си на форума на Г-
20 в Осака през юни.    
Очакванията за постигане на напредък обаче са малки. Представители на властите и бизнеса се надяват, че Вашингтон и 
Пекин ще успеят поне да уточнят ангажиментите си за "жестове на добра воля" и да разчистят пътя за следващи преговори.  
За повече от година двете най-големи икономики в света си наложиха взаимно мита върху вноса за милиарди долари. 
 
√ Етиопия постави рекорд за най-много засадени дървета за един ден 
Етиопия постави нов рекорд за най-много дървета - над 200 милиона, засадени за един ден, подобрявайки досегашното 
постижение на Индия, съобщават ТАСС и Би Би Си. Целта на мащабния проект е борбата с обезлесяването и климатичните 
промени в предразположената към суша Етиопия. По данни на ООН горските територии в страната са намалели от 35 
процента в началото на 20-и век до четири процента около началото на 21-ви. За да разреши проблема, правителството на 
Етиопия планира в страната да бъдат засадени общо четири милиарда дървета.  
Досегашният световен рекорд принадлежеше на Индия, където през 2016 г. стотици хиляди доброволци помогнаха за 
засаждането на 50 милиона дървета. 
 
Investor.bg 
 
√ Китайски компании посочват България за регионален център за инвестиции 
Проучват се конкретни проекти, включително и пристанище Варна 
Китайски компании представиха плановете си за създаване на платформа за инвестиции и реализиране на стратегически 
проекти в областта на инфраструктурата, енергетиката, селското стопанство, технологиите в страните от инициативата 
„17+1“. Проучват се възможности за откриване в България на регионален център за разработване и прилагане на тази 
финансова и проектна платформа. 
Това стана по време на среща на „Дондуков“ 2 между президента Румен Радев и представители на китайски компании, 
участващи в реализацията на инициативата „Един пояс, един път“, съобщават от пресслужбата на държавния глава. 
Разговорът е в продължение на държавното посещение на българския президент в Китай в началото на юли тази година, 
на което бяха отправени покани към редица водещи китайски компании за инвестиции в развитието на българския 
транспорт, енергетика, туризъм, иновации.  
На срещата участваха представители на ръководствата на „China Railway International Group“ - световен лидер в 
изграждането на железопътна и транспортна инфраструктура, на „Touchstone Financial Holding Group“ - водеща финансова 
група, структурираща изпълнението на международни стратегически проекти в рамките на инициативата "Един пояс, един 
път”, както и над 20 водещи китайски държавни и частни компании, китайски инвестиционни фондове, банки и 
застрахователни компании. 
Румен Радев отбеляза, че България активно подкрепя инициативите „Един пояс, един път“ и „17+1“ за сътрудничество 
между Китай и държавите от Централна и Източна Европа. По думите на президента обемът на китайски стоки за Европа 
расте всяка година и това изисква големи и модерни логистични центрове в Европа, а България предлага едни от най-
добрите условия за това.  
Българският държавен глава припомни трите приоритетни проекта, които представи по време на визитата си в Китай по 
покана на своя колега Си Дзинпин: откриване на пряка въздушна линия София-Пекин, на клон на китайска банка у нас, 
както и изграждане на българо-китайски център за научни изследвания и иновации в България. Целта е да се облекчи 
търговският и инвестиционен обмен и да се стимулира дейността на китайските инвеститори. 
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Местоположението на България е стратегическо и страната активно подкрепя инициативата „17+1“, отбеляза Кени Сонг, 
председател на „Touchstone Financial Holding Group“. По думите му това е предпоставка финансовата група да планира 
откриване на клон в България. 
Президентът на „China Railway International Group“ Чен Шипин заяви, че компанията проучва бизнес средата в България и 
конкретни проекти, включително и пристанище Варна. 
 
News.bg 
 
√ С близо 6% за година се увеличават пътуванията на българите в чужбина 
Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил., или с 5.9% над регистрираните през юни 
2018 година. 
Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено 
към: Турция - с 15.4%, Румъния - със 7.8%, Гърция - с 6.2%, Германия - с 5.1%, Австрия - с 3%, Република Северна Македония 
- с 2.9%, Италия - с 2.7%, Испания - с 1.8%, и други. 
Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Белгия - със 7.9%, Сърбия - с 1.9%, Руската федерация 
- с 0.8%, и други. 
В сравнение с юни 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: "други" - със 7.5%, "почивка и 
екскурзия" - с 6%, и "служебна" - с 2.7%. 
 

 
Източник: НСИ 

 
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български гражданив чужбина през юни 2019 г. формират 
пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.6%, следвани от тези 
с цел почивка и екскурзия - 35.6%, и със служебна цел - 22.8%. 
През юни 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 185.4 хил., Гърция - 134.5 
хил., Румъния - 64.5 хил., Република Северна Македония - 50.6 хил., Сърбия - 45.9 хил., Германия - 38.4 хил., Италия - 27.4 
хил., Испания - 24.0 хил., Австрия - 23.4 хил., Франция - 16.4 хиляди. 
През юни 2019 г. посещенията на чужденци в България са 1 537.0 хил., или с 0.9% по-малко в сравнение с юни 2018 година. 
Регистрирано е намаление при пътуванията със следните цели: "служебна" - с 4.5%, и "почивка и туризъм" - с 2.5%, докато 
тези с цел "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) се увеличават с 3%. Транзитните преминавания през 
страната са 22.6% (347.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 
От общия брой чужденци, посетили България през юни 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 55.9%, или с 
5.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. 
Увеличават се посещенията на граждани от Ирландия - с 11.1%, Испания - с 5.1%, Обединеното кралство - с 4.3%, Унгария - 
с 0.7%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша - с 13.6%, Германия - с 8.9%, Франция - със 
7.0%, Румъния - с 3.7%, Гърция - с 3.2%, и други. 
 

 
Източник: НСИ 
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Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" се увеличават с 4.6%, като най-голямо е увеличението на 
посещенията на граждани от Украйна - с 33.2%. 
През юни 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50.1%, следвани от посещенията с други 
цели - 36.0%, и със служебна цел - 13.9%. 
Най-много посещения в България през юни 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 252.0 хил., Гърция - 161.2 хил., 
Турция - 140.8 хил., Германия - 123.1 хил., Украйна - 123.1 хил., Руската федерация - 108.5 хил., Обединеното кралство - 
70.6 хил., Полша - 64.7 хил., Сърбия - 59.5 хил., Република Северна Македония - 43.1 хиляди. 
 

 
 
В. Банкерь 
 
√ Договорът за F-16 е обнародван в "Държавен вестник" 
Договорът за закупуване на 8 нови изтребителя F-16 block 70 със САЩ е обнародван в "Държавен вестник".  
До началото на септември страната ни трябва да плати на Вашингтон сумата от 1.256 млрд. долара.  
Първите четири самолета ще бъдат доставени през 2023 г., а вторите - година по-късно.  
Правителството планира да закупи още осем изтребителя от същия модел. Засега обаче не са насрочени нови преговори 
със САЩ.  
Ратификацията на договорите премина две гласувани в парламента, след като президентът Радев й наложи вето. И в двата 
случая сделката бе подкрепена от ГЕРБ, ВМРО и ДПС.  
По същия начин бе прокарана и актуализацията на бюджета, предложена от финансовия министър Владислав Горанов. В 
нея е заложено увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1.829 млрд. лв. до 2.228 млрд. лева. 
Отделно, чрез емитирането на дългови книжа финансовото министерство вече пое дълг в размер на 700 млн. лв. от 
вътрешния пазар. 
Друга част от сумата, необходима за покупката, ще бъде взета от бюджета на военното ведомство. Става дума за 270 
млн. лева, първоначално предвидени за бойни кораби. 
 
√ Кипър е сред водещите инвеститори у нас  
Председателят на Камарата на представителите на Република Кипър Димитрис Силурис ще бъде на официално посещение 
в България начело на парламентарна делегация. Визитата е по покана на председателя на Народното събрание Цвета 
Караянчева. 
Посещението ще започне в 10 часа с церемония по полагане на венец на Паметника на незнайния воин. След това гостът 
ще се срещне с председателя на българския парламент Цвета Караянчева. Двамата ще направят съвместно изявление за 
медиите. 
По-късно гостите ще разговарят с председателя на Групата за приятелство България – Кипър Дора Янкова и с членове на 
групата.  
Програмата на визитата същия ден предвижда среща с президента на Република България Румен Радев. 
През миналата година стокообменът между България и Кипър се е увеличил с 11.5% в сравнение с 2017-а и е в размер на 
228.4 млн. евро. Износът към островната държава в Средиземно море е нараснал с 27.4% до 102.4 млн. евро. Ръст има и 
при вноса у нас - с 1.3%, и е на стойност 126 млн. евро. За съжаление, салдото е отрицателно за България (-23.6 млн. евро) 
и е така в последните две години. Кипър заема 34-то място по отношение на износа и 34-то място при вноса сред 
търговските ни партньори. 
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Основните стоки, които изнасяме са царевица, медикаменти, ечемик, хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни 
продукт, човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели, антисеруми 
и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти, пшеница и смес от пшеница и ръж, месо от птици, 
слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени и 
извара. 
Сред стоките, които внасяме са сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали, медикаменти, отпадъци 
и отломки от мед, пшеница и смес от пшеница и ръж, захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, 
в твърдо състояние, облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа, азотно киселина; смеси 
от азотна и сярна киселина, парфюми и тоалетна вода. 
За периода 1996-2018 г. инвестициите на Кипър в България възлизат на 1.983 млрд. евро, което я поставя сред водещите 
страни по този показател. 
Характерна тенденция на инвестиционния поток от Кипър е неговия непостоянен характер. В периода 2006-2009 г. е налице 
значително увеличаване на инвестиционния интерес от страна на кипърски фирми, което говори за доверие и оценка на 
подобряващите се условията за бизнес и инвестиции в България към този момент. След 2009 г. се наблюдава сериозен 
спад на кипърските инвестиции в страната, което може да се обясни с развитието и задълбочаването на финансово-
икономическата криза в Европа. С оглед на финансовите проблеми на Кипър, може да се очаква, че инвестиционният 
интерес към България през следващите няколко години ще е относително слаб. 
По данни на Българска агенция за инвестиции Кипър е сред водещите страни по преки инвестиции в секторите 
преработваща промишленост, строителство, недвижимо имущество, търговия. 
Голяма част от инвестициите от Кипър са от офшорни компании, чиито действителни главни квартири са в Гърция, САЩ, 
Русия и други страни. 
Кипърските компании Pandects Co Ltd и N&A Co Ltd през 2006 г. увеличиха дяловото си участие в завода за помпи "Випом" 
АД във Видин. 
"Баранко" ЕООД, дъщерно предприятие на кипърската офшорна компания "Баранко ко лимитид" стана собственик на 
предприятието за опаковки "Пловдив Юрий Гагарин" АД. 
"Куадрант Юропийн Бевъриджис Лимитид" (Quadrant European Beverages), Кипър придоби 99% от капитала на българското 
дружество "Агрима" АД - представител на "Пепси" за България и дистрибутор на други безалкохолни напитки. 
Кипърско участие има и в завода за фурнир и дървесни плоскости "Фазерлес" АД в Силистра. Това е регистрираният в Кипър 
инвестиционен фонд "Лео овърсийз". 
Интересът на кипърските инвеститори би могъл да бъде насочен към директни приватизационни сделки, участия в търгове, 
проекти, концесии, учредяване на смесени фирми за производство, за работа на ишлеме, за трансфер на ноу-хау или 
авторски права, за излизане на пазар на трети страни. От взаимен интерес са най-вече такива в леката промишленост, 
обувна, текстилна, електродомакински уреди, изделия от кристал, порцелан, мебели, хотелско и канцеларско оборудване 
и в хранителната промишленост – производство на сокове и концентрати от цитрусови плодове, доматен концентрат, 
винарска промишленост и други. 
При наличието на развиващата се фондова борса у нас могат да се привличат чисто финансови инвестиции, в т.ч. покупко-
продажба на акции, пакети акции, ДЦК, дългови инструменти, фючърсни операции и други. 
За периода 2004-2014 г. два проекта с участие на кипърски инвеститори са сертифицирани по Закона за насърчаване на 
инвестициите. Единията е на "Кроношпан БГ" ЕООД - Бургас (част от "Кроношпан Холдингс Лимитед", Кипър) за Завод за 
производство на плочи от дървесни частици в с. Узунджово, област Хасково. Вторият проект е на "РВБ" ЕООД - Варна (част 
от "Моико Лимитед" - Кипър) за изграждане на Център за комплексна рехабилитация и хидротерапевтично лечение в 
Осеново, община Аксаков. 
Туризмът също е един от секторите, в които има активен обмен. През миналата година България е посетена от 23 199 
кипърски граждани, като се наблюдава ръст от 3.8% в сравнение със същия период на 2017-а. В Кипър пък са били 13 722 
българи, но е отчетен спад от 0.8% на годишна база. 
Подписаният през юни 1995 г. и одобрен през май 1998 г. от Министерския съвет на България Договор за сътрудничество 
в областта на туризма между двете страни създава предпоставки за разширяване на специализирания туризъм и 
активизиране на индивидуалния, реализация на инвестиции в туристически обекти. В документа се предвижда и 
възможност за участие на кипърски дружества в управлението, реновацията и експлоатацията на български туристически 
обекти и съвместна подготовка на кадри в областта на туризма. 
 
БНТ 
 
√ Росен Бъчваров: Пропуските в защитата на НАП са отстранени  
Пропуските в защитата на НАП са отстранени, заяви в сутрешния блок на БНТ комуникационният директор на приходната 
агенция Росен Бъчваров. От съображения за сигурност временно е ограничен достъпа до 4 електронни услуги, сред които 
списъка на длъжниците с над 5 хил. лв. 
Временно е блокиран достъпа до списъците на длъжниците със суми над 5 хил. лв. към фиска, и този на хората, които не 
са открити на адресите, за да им се връчат изпълнителните листове. 
Росен Бъчваров- комуникационен директор на НАП: Сега сме значително по-защитени по причина, че колегите от 
специализираните служби, които се занимават с това и с компютърната сигурност, направихме цялостен преглед на 
уязвимостите. Там където има уязвимости, сме ги отстранили или сме ограничили достъпа до електронните услуги. 
Все още не работи и услугата за регистриране на SIM карти от производителите на фискални устройства чрез интернет и 
тази за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица в ЕС.  
Росен Бъчваров увери, че никой не в НАП не бяга от отговорност. 
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Росен Бъчваров - комуникационен директор на НАП: Разговорът за отговорността със сигурност ще се състои и то съвсем 
скоро ще се състои. От там нататък процесът за установяване качествена ли е била защитата на личните данни, има ли 
необходимите технически и организационни и т.н. мерки, нещо което Комисия за защита на личните данни изследва, те 
са в НАП от миналата седмица и се занимават именно с това. 
Бъчваров поясни, че в момента се сравняват 70 милиона записи в НАП с изтеклата информация, за да се провери дали има 
манипулация или подмяна на данъчни и осигурителни данни вследствие на хакерската атака. 
Росен Бъчваров - комуникационен директор на НАП: Реалната услуга, която ние ще предоставим, отговор на въпроса - ако 
"да", какво е било разкрито, да се каже какво точно е то - дали е данъчна декларация, име, ЕГН, адрес, телефонен номер 
и други подобни, ще бъде достъпна в следващите няколко седмици. 
Той отново увери, че заплаха за имуществото и банковите сметки на гражданите няма. Не се налага смяна на личните 
карти, но препоръча да сменим паролите на електронните си пощи и персоналния идентификационен код към НАП. 
 
√ Financial Times: Кристалина Георгиева е сред трите кандидатури за шеф на МВФ  
Страните от Евросъюза са съкратили броя на кандидатите за шеф на МВФ от петима до трима, съобщава източник на 
вестник Financial Times. Тримата кандидати, според изданието, са Кристалина Георгиева, гуверньорът на Централната 
банка на Финландия Оли Рен и бившият холандски финансов министър Йерун Дейселблум. 
 
√ Великобритания настоява за нови преговори с ЕС 
Борис Джонсън няма да се среща с лидерите на ЕС, докато те не се съгласят да предоговорят споразумението за Брекзит. 
Това обявиха от "Даунинг стрийт 10", където Джонсън се пренесе да живее заедно с партньорката си Кари Симъндс. Те са 
първата небрачна двойка в прочутата лондонска резиденция на британските премиери. 
Британският министър на външните работи Доминик Рааб се включи днес в медийната офанзива, целяща да бъде убеден 
Европейският съюз да отстъпи за предпазния механизъм срещу нова сухопътна граница на остров Ирландия. Рааб нарече 
европейците "твърдоглави" и заплаши, че Брекзит без споразумение ще означава взаимно налагане на мита. 
Доминик Рааб, министър на външните работи на Великобритания: Просто ще напуснем и отношенията ни ще са по 
правилата на Световната търговска организация. За да избегнем това, Евросъюзът трябва като нас да демонстрира 
прагматизъм и гъвкавост. 
Лондон е убеден, че може да се справи с очакваните икономически трусове. 
Майкъл Гоув, министър без портфейл: Няма да има никакви отлагания. Решени сме да напуснем на 31 октомври. 
Премиерът днес е в Шотландия. 
Борис Джонсън, министър-председател на Великобритания: Аз смятам, че можем да постигнем нова сделка, но Майкъл 
е абсолютно прав, че правителството трябва да подготви страната за всеки случай и това е всъщност посланието към 
европейските ни приятели. 
В Шотландия Джонсън отхвърли възможността за нов референдум за отцепване от Обединеното кралство, 5 години след 
първия. 
Борис Джонсън, министър-председател на Великобритания: Такова нещо се случва веднъж в живота и на всички 
шотландци беше казано, че гласуват именно затова. Не бива сега това обещание да се нарушава с провеждане на втори 
референдум. 
Дори шотландският клон на Консервативната партия на Борис Джонсън обаче е против Брекзит без споразумение. 
 
В. Дума 
 
√ Свинефермите под карантина, в кланиците - военна полиция 
Убиват всички домашни прасета на 20 км от огнищата, без свинско във фризерите, реши властта 
Всички 65 свинекомплекса и 20-километровата зона около тях ще бъдат сложени под карантина, а 110 кланици ще са под 
контрола на ветеринари и военна полиция, за да няма колене на домашни животни от нерегламентирани обекти. Това 
предвиждат допълнителните мерки за борба с африканската чума по свинете, обявени от земеделския министър 
Десислава Танева след заседание на Централния епизоотичен съвет към МС, който заседава вчера заради 
разпространяващата се зараза.  
Още едно огнище бе констатирано вчера в ромската махала във Видин и с него техният брой стана 22 при домашните 
прасета и 20 при дивите свине. Три до момента са заразените свинекомплекси - в русенските села Николово, Бръшлен и 
Голямо Враново, където отказаха да умъртвяват прасетата. Проба от свинекомплекса показа наличие на вируса при едно 
животно. Собствениците на комплекса обаче не са сигурни и искат потвърждение от още проби. Там обаче започва 
умъртвяването, заяви пред БТВ директорът на БАБХ д-р Дамян Илиев. По неговите думи втори проби за Русенско няма да 
се чакат. 
Щабът реши още във всички засегнати общини да се определят с разрешението на МОСВ площадки за загробване на 
труповете на унищожените прасета. Собствениците на унищожени прасета ще бъдат компенсирани. 
За да не бъдат засегнати и останалите промишлени ферми, около огнищата се обособяват  20-километрови зони с контрол 
за влизане и дезинфекция. "Най-ефективната превантивна мярка, особено в буферната зона, е прасетата, отглеждани в 
заден двор - заколване и термична обработка. Съхраняването във фризера може само да замрази проблема, даже да го 
замрази с месеци. След използване на месото, извадено от фризера след няколко месеца, заразата може да пламне 
отново", каза Дончев, който оглавява епизоотичния съвет. 
"В тези зони не трябва да има "заден двор" или в тази зона не следва и не трябва да има отглеждане на домашни свине 
без мерки за биосигурност", заяви Танева. "С министъра на околната среда и водите още от петък има издадена заповед 
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всички площадки, за които те получават искане за съгласуване, да им се отговаря в максимално кратък срок така, че да не 
се бавят процесите там, където има такива", допълни тя. 
Дончев призова гражданите да съдействат, "защото нито една мярка, дори да е базирана на целия ресурс на държавата, 
няма как да е ефективна, ако няма подкрепа от хората". "Не само собствениците на прасета, а и кметове на населени места. 
Без адекватни мерки от тяхна страна, ще се справим много трудно", призна той. 
По-късно вчера на заседание на Консултативния съвет по животновъдство Танева призна, че капацитетът, с който 
разполага държавата, е ограничен. "В изключително сериозна криза сме, с ограничен човешки ресурс като капацитет, за 
да може по най-бързия начин да изпълним мерките", каза Танева, цитирана от agri.bg. Всички домашни свине в 20-
километровите зони около свинекомплексите ще бъдат убивани, заяви пък Дамян Илиев. 
 
В. Капитал 
 
√ Иван Гешев остава единствен кандидат за главен прокурор 
Данаил Кирилов не издигна номинация, защото можел да се провали изборът 
Иван Гешев остава единствен кандидат за главен прокурор. Това стана ясно по време на заседанието на Висшия съдебен 
съвет в понеделник, когато беше последната възможна дата за издигане на номинации. Хипотетично това можеха да 
направят трима членове на прокурорската колегия, което беше малко вероятно, защото всичките 11 застанаха зад Гешев, 
или правосъдният министър Данаил Кирилов. 
В понеделник обаче нямаше кандидатури, а Кирилов се опита да мотивира решението си, като обясни, че ако бил 
номинирал кандидат, той щял да събере максимум 14 гласа, т.е. нямало да има избор: "Това би означавало да не се стигне 
до избор, до резултат, да се създаде предпоставка да се противопоставят колегиите, което е абсолютно нежелателно и не 
трябва да се допуска", заяви още той. 
Миналата седмица Иван Гешев се опита да парира въпроса, че на практика избор няма да има, защото е единствен 
кандидат, с невярното твърдение, че Лаура Кьовеши е била единствен кандидат за европейски прокурор. Днес пред 
журналисти Гешев заяви: "Само ще ви върна към една друга процедура, когато 17 човека номинираха един друг бъдещ 
главен прокурор, който беше сам и такива реакции нямаше. Той беше един успешен главен прокурор, поне за мен. Говоря 
за г-н Велчев. Така че нямам време да коментирам, а имам много работа. Ще коментирам наесен, когато наближи." 
До 12 август Гешев трябва да представи концепцията си, а кандидатурата му ще бъде гласувана на 24 октомври - три дни 
преди местния вот. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 юли 
София. 

- От 16.45 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще се срещне с председателя на Камарата на 
представителите на Република Кипър Димитрис Силурис. 

- От 10.00 часа с церемония по полагане на венец на Паметника на незнайния воин председателят на Камарата на 
представителите на Република Кипър Димитрис Силурис ще бъде официално посрещнат от председателя на 
българския парламент Цвета Караянчева. В 11.00 часа е предвидено съвместно изявление за медиите. 

- От 11.00 часа председателят на Фондация „Христо Ботйов" Боян Ботйов ще връчи кортик и грамота на 
подполковник Атанас Георгиев, първенец на Випуск 2019 г. на Военна академия „Г.С.Раковски" на тържество по 
случай завършването на випуска. 

- От 19.00 часа пред бл. 475 ще се проведе протест срещу презастрояването на Младост 4. 
*** 
Бургас. 

- От 9.00 часа КЦ „Морско казино" ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Бургас. 
*** 
Велико Търново. 

- От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се проведе редовната пресконференция на Бюрото по труда. 
*** 
Добрич. 

- От 14.00 часа в хотел "България" председателят на ПП Възраждане Костадин Костадинов ще даде 
пресконференция. 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в Пресклуб на БТА - Плевен ще се състои пресконференция на лидера на АБВ Румен Петков. 
*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа кметът Стефан Радев ще инспектира ремонта на здравната служба в село Крушаре. 
- От 11.00 часа в Областен информационен център ще се проведе пресконференция на Дирекция „Бюро по труда", 

Дирекция „Социално подпомагане" - Сливен и Дирекция „Инспекция по труда" - Сливен. 
*** 
Септември. 
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- От 8.00 часа на втори коловоз в малката гара Септември националният железопътен превозвач ще експонира 
историческия теснопътен подвижен състав - парен локомотив 60976 с двата ретро вагона от царско време. 
Поводът е 80 години от откриването на жп линията до гара Белица. 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа Гражданско сдружение "Общоземеделско действие" организира пресконференция по актуални 
политически проблеми. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в залата на РУ-Шумен ще се проведе брифинг. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Нови огнища на чумата по свинете: какво месо купуваме от магазините и как кризата ще се отрази на търговците 
и производителите? 

- Код „киберсигурност": Има ли механизъм институциите да подобрят защитата на личните ни данни. 
- Блокирани на летището. Кое обърква графиците на самолетите? 
- За по-малко инциденти на пътя - съвети как да шофираме през лятото. 
- На живо: Защо парен локомотив и вагони от царско време ще посрещат пътници на гара „Септември"? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- При какви условия бизнесът е готов да финансира партиите? 
- Нов случай на чума във Видинско! На живо - ще се разпространи ли заразата в областта? Тема: Кога селфито става 

опасно за живота ни и докъде можем да стигнем в надпреварата за повече лайкове? Дискусия с популярни 
влогъри и психолози;  

- Ще бъдат ли заловени извършителите на бруталния обир в Бургас?  
- На живо: Защо пешеходна пътека в Перник свършва в железопътните релси? 
- На живо от Пазарджик: как дете с аутизъм бе прието в спортно училище? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Нови огнища на чумата и нови опити на държавата да я овладее. Ще успее ли? 
- Грешка или не? Защо конфискуваха агне при акция срещу свинете? 
- Изборът на обвинител номер 1. Защо Иван Гешев остана единственият кандидат за главен прокурор? 
- Мъж се удави в морето край Аркутино. Кои са най-опасните плажове и как можем да спасим живота си? 
- 2500 километра сам в лодка по Дунав! Срещаме ви с Тихомир от Шумен след неговото 37-дневно приключение в 

реката. 
- Уникално пешеходно шествие повтаря маршрута, по който мощите на Св. Йоан Рилски са пренесени до Рилския 

манастир. 
 
Economic.bg 
 
√ Животновъдите получиха над 23 млн. лв. по de minimis 
На подпомагане подлежат регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания Кампания 2019  
Държавен фонд „Земеделие“ изплати 23 млн. лв. на животновъдите по държавна помощ de minimis. Финансова подкрепа 
са получили 13 743 земеделските стопани, които отглеждат крави и юници, биволи, овце майки и кози майки. През юни 
УС на ДФЗ утвърди за държавната помощ бюджет в размер на 26.3 млн. лв. 
На подпомагане подлежат регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания Кампания 2019. Те трябва да 
са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за Кампания 2018 г. Фермерите трябва да имат: 
най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска 
единица за Кампания 2018; 
от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018; 
минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска 
единица за Кампания 2018; 
Подпомагането е разпределено както следва: 

- до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно; 
- до 40 лв. за бивол до 250-то животно; 
- до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно; 
- до 20 лв. за бивол до 250-то до 500-то животно; 
- до 15 лв. за овца майка или коза майка при минимум 10 животни; 
- до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни. Фермерите следва да имат и не 

повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018. 
За близо 200 заявления субсидиите на животновъдите ще бъдат изплатени на по-късен етап, след извършване на 
допълнителни административни проверки.  
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Darik  
 
√ Европейската комисия блокира достъпа на 5 страни до финансовите пазари на ЕС 
Европейската комисия (ЕК) блокира достъпа на пет страни до финансовите пазари на Европейския съюз, което може да 
удари по Великобритания след нейното излизане от блока. 
ЕК отмени определени права за достъп до финансовия пазар за Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада и Сингапур. 
Смята се, че европейските банки не могат да бъдат сигурни за кредитните рейтинги на тези страни заради по-слабата 
регулация. 
ЕС предоставя достъп до финансовия си пазар на кредитори, които не са членове на ЕС, в рамките на така наречената 
система за „еквивалентност“, ако сметне, че техните вътрешни правила съответстват на правилата на блока. 
Подобна практика ЕК прилага за пръв път. Смята се, че тази стъпка е предупреждение към Великобритания. 
 
Money.bg 
 
√ Цената на петрола се покачва преди заседанието на Фед  
Πeтpoлът пocĸъпвa във втopниĸ зapaди oчaĸвaниятa, чe peшeниятa нa Фeдepaлния peзepв и Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa 
зa cмeĸчaвaнe н пapичнaтa пoлитиĸa щe пoддъpжaт pъcтa нa cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa и тъpceнeтo нa cypoвинaтa. 
Ceптeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt днec cyтpинтa нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ ce тъpгyвaт пo $64,12 зa бapeл, c 
$0,41 нaд нивoтo oт зaĸpивaнeтo нa cecиятa вчepa. B пoнeдeлниĸ цeнaтa нa тeзи ĸoнтpaĸти пocĸъпнa c $0,25, дo $63,71 зa 
бapeл. 
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa ceптeмвpи в cъщoтo вpeмe нa нюйopĸcĸaтa бopca (NYМЕХ) пocĸъпвa c $0,30, дo 
$57,20 зa бapeл. B xoдa нa вчepaшнaтa тъpгoвия нeгoвaтa цeнa ce пoĸaчи c $0,67, дo $56,87 зa бapeл. 
Πo -paнo днec, 30 юли 2019 г. Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Япoния peши дa cъxpaни пpeдишния cи ĸypc нa cвpъx мeĸa пapичнa 
пoлитиĸa и влoши пpoгнoзaтa зa pъcтa нa иĸoнoмиĸaтa и пoтpeбитeлcĸитe цeни в cтpaнaтa. 
Πpeз тaзи ceдмицa щe ce cъcтoи зaceдaниeтo нa Фeдepaлния peзepв нa CAЩ. Oчaĸвaниятa ca, чe peгyлaтopът щe пoнижи 
бaзoвaтa лиxвa c 25 пyнĸтa - oт 2,25-2,5% дo 2-2,25%. Toвa oбиĸнoвeнo вoди дo oтcлaбвaнe нa дoлapa, ĸoeтo пъĸ e 
дoпълнитeлeн пoзитивeн фaĸтop зa пeтpoлния и дpyгитe cypoвинни пaзapи. 
Инвecтитopитe oчaĸвaт c нaдeждa тaĸa cъщo и възoбнoвявaнeтo нa тъpгoвcĸитe пpeгoвopи мeждy CAЩ и Kитaй, ĸoитo щe 
зaпoчнaт днec в Шaнxaй. 
 
√ Дoĸaтo няĸoи в Eвpoпa гoнят имигpaнтитe, Πopтyгaлия ce чyди ĸaĸ дa ги пpивлeчe  
Зa paзлиĸa oт мнoгo пpaвитeлcтвa в Eвpoпa, Πopтyгaлия иcĸa имигpaнти, ĸoитo дa пoдĸpeпят иĸoнoмиĸaтa ѝ, дoĸaтo 
нaceлeниeтo ѝ ce cвивa и ocтapявa, пишe Вlооmbеrg. Cтpaнaтa вeчe пpивлeчe бoгaтитe - Maдoнa cи тъpcи дoм в Лиcaбoн, a 
Aгa Xaн пoлyчи гpaждaнcтвo. Bлacтитe oбaчe ce oпитвaт дa cи въpнaт гpaждaнитe, ĸoитo избягaxa пo вpeмe нa дългoвaтa 
ĸpизa и дa пpивлeĸaт имигpaнти, ĸoитo дa зaпълнят дyпĸитe нa пaзapa нa тpyдa. 
"He cтaвa въпpoc зa ĸaĸвaтo и дa e имигpaция, a зa ĸвaлифициpaни имигpaнти зa нyждaтa нa пopтyгaлcĸaтa иĸoнoмиĸa", 
ĸaзвa Xopxe Бpaвo, пpoфecop пo иĸoнoмиĸa в Nоvа Unіvеrѕіtу. "Щo ce oтнacя дo зaплaтитe, нe cмe мнoгo 
ĸoнĸypeнтocпocoбни. Aĸo имaшe пъpвeнcтвo зa нaй-тъpceнaтa дъpжaвa зa имигpaция, Πopтyгaлия нe e в Шaмпиoнcĸa лигa". 
Дoĸaтo Πopтyгaлия ce пoдгoтвя зa oбщи избopи пpeз oĸтoмвpи, липcaтa нa имигpaнти, a нe пpиcъcтвиeтo им, щe e въпpoc 
в ĸaмпaниятa. Зa paзлиĸa oт Итaлия и Унгapия, ĸъдeтo aнтиимигpaнтcĸитe пapтии нa Maтeo Caлвини и Bиĸтop Opбaн ca нa 
влacт, в Πopтyгaлия пoпyлиcтитe ги нямa. 
Bмecтo тoвa бизнecът в cтpaнaтa нacтoявa пoлитицитe дa измиcлят ĸaĸ дa пpивлeĸaт имигpaнти. 
Typизмът cтpaдa нaй-мнoгo 
Typизмът e индycтpиятa, ĸoятo cтpaдa нaй-мнoгo oт липca нa ĸaдpи. Haмиpaнeтo нa ĸaдъpни гoтвaчи и xигиeниcти "e мнoгo 
cлoжнo", ĸaзвa Xoce Teoтoниo, глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop нa Реѕtаnа Ноtеl Grоuр. Toй нacтoявa влacттa дa пpoмeни 
тpyдoвoтo зaĸoнoдaтeлcтвo и тoвa дa пoзвoли вpeмeннa зaeтocт. 
"Cpeднoтo нивo нa oбpaзoвaниe в Πopтyгaлия ce пoвиши знaчитeлнo. Зaтoвa e oбяcнимo, чe зa paбoтни мecтa ĸaтo pyм 
cъpвиc или cepвитьop нямa oпaшĸa oт жeлaeщи", ĸaзвa Payл Mapтинc, пpeдceдaтeл нa xoтeлcĸaтa вepигa Аltіѕ, ĸaĸтo и нa 
мecтнaтa xoтeлcĸa acoциaция, ĸoятo пpeдcтaвлявa oĸoлo 600 xoтeлa. 
Typизмът oтгoвapя зa oĸoлo 14 пpoцeнтa oт бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт нa Πopтyгaлия и пoдĸpeпя иĸoнoмиĸaтa, ĸoятo вeчe 
зaпиcвa пeтa пopeднa гoдинa нa нeпpeĸъcнaт pacтeж. Toвa пoмoгнa нa coциaлиcтичecĸoтo пpaвитeлcтвo дa пoнижи 
бeзpaбoтицaтa дo 6,6%, нaпoлoвинa oт тaзи нa cъceднa Иcпaния. 
Ho зaдлъжнялocттa нa Πopтyгaлия e тpeтaтa нaй-виcoĸa в eвpoзoнaтa, cлeд тaзи нa Гъpция и Итaлия. И зa дa пpoдължи 
pacтeжът, имa нyждa oт ĸaдpи. Дopи цeнтpaлнaтa бaнĸa пpeдyпpeди в дoĸлaд пpeз юни, чe пopтyгaлcĸитe ĸoмпaнии cтpaдaт 
oт липcaтa нa paбoтнa pъĸa. 
Бpoят нa имигpaнтитe в Πopтyгaлия pacтe c 14 пpoцeнтa пpeз 2018 г. дo 480 xил. - нaй-виcoĸoтo нивo oт 1976 г. Toвa oбaчe 
нe e дocтaтъчнo, зa дa ĸoмпeнcиpa cвивaщoтo ce нaceлeниe, ĸoeтo нaмaлявa дo 10,3 милиoнa в ĸpaя нa 2018 г. Πpoгнoзитe 
пoĸaзвaт, чe тoвa щe ce cвиe дo 7,9 милиoнa пpeз 2080. 
Cpeднaтa възpacт в Πopтyгaлия e цeли 45,2 гoдини пpeз 2018 г., ĸaтo ce e yвeличилa c 4,4 гoдини oт 2008 г. нacaм. Caмo 
Итaлия и Гepмaния имaт "пo-cтapo" нaceлeниe. 
C oтвopeни oбятия 
"Oбятиятa нa cтpaнaтa ca oтвopeни зa пopтyгaлцитe, ĸoитo иcĸaт дa ce въpнaт", ĸaзвa миниcтъp Xoce Лyиc Kapнeиpo. 
Πpaвитeлcтвoтo пpeдлaгa дo €6 536 нa вceĸи пopтyгaлeц, ĸoйтo ce зaвъpнe oт чyжбинa. 
 
  


