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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
„Монитор“ 
 
√ "Ханделсблат": Заводът на "Фолксваген" край София може да е готов за 18 месеца 
Борисов обещава България да покаже, че ще бъде "най-лоялният партньор 
Българският премиер Борисов вижда предимство за страната му в двубой с Турция за новия завод на  Volkswagen (VW). 
Той обещава благоприятна за бизнеса политика и държавни субсидии, пише в обширен материал Ханс-Петер Зибенаар, 
кореспондентът за Югоизточна Европа на влиятелния икономически вестник Нandelsblatt. 
България не се предава толкова бързо в борбата за новия голям завод на Volkswagen. Страната от ЕС смята, че има добри 
шансове да спечели договора с фирмата от Волфсбург за проекта за милиарди в близост до столицата София. 
"България е с по-добро местоположение от всяка страна в региона по отношение на инвестиционния риск", заяви 
премиерът Бойко Борисов пред Handelsblatt в писмено изявление. Той е убеден, че бъдеща инвестиция на Volkswagen ще 
бъде положителна за цяла Източна Европа. "Това ще доведе до взаимодействие за всички страни в региона." 
60-годишният премиер изброява като ключови предимства за страната му конкурентна данъчна система, удобни за 
бизнеса регулации и държавна помощ, съчетани с добри транспортни връзки и ниски разходи за труд. 
Борисов обещава да изчерпа всички възможности за субсидии за VW. "Българското правителство предложи на Volkswagen 
максимална допустима държавна подкрепа в стриктно съответствие с европейското законодателство, както е определено 
от Европейската комисия за региона", каза Борисов. 
От около година Volkswagen се готви да вземе решението за изграждането на новия автомобилен завод. "Продължаваме 
да бъдем в процес на безкраен подбор. През последните месеци прегледахме различни опции за местоположението на 
новия ни завод, имаме списък с любимите от тях. След фазата на разследване сега следва фазата на преговори с останалите 
кандидати“, заяви говорител на VW във вторник във Волфсбург. През последните седмици многократно се съобщава от 
кръгове около групировката, че е възможно той да бъде построен в западната част на Турция близо до Измир.  
Първоначално 10 локации в 3 източноевропейски страни и в Турция участваха в надпреварата. В последния кръг останаха 
две - в България и Турция. Новият завод, подобно на фабриката в словашката столица Братислава, ще се превърне във  
фабрика за няколко марки от VW Group. Например, чешкият филиал на чешката марка Skoda се нуждае от нови 
производствени мощности, а VW - от такива за производството на Passat.  
Заводът в Емден в Източна Фризия, където средният модел Passat в момента изтича от лентите, трябва да бъде напълно 
преобразуван в производството на електрически автомобили. VW Passat и Skoda Superb се произвеждат на базата на общ 
конструктивен комплект ("платформа"). Следователно и двата автомобила в бъдеще ще се произвеждат заедно във 
фабриката. 
Надзорният съвет решава 
Най-късно до началото на септември надзорният съвет на VW трябва да направи избор на обекта. "Състоянието на нещата 
е, че няма окончателно решение на надзорния съвет", заяви премиерът на Долна Саксония Стефан Вейл, който също седи 
в Надзорния съвет на VW. "Разбира се, това ще бъде икономическо решение, а не политическо изявление", добави Вайл. 
Поради ограничените демократични права в Турция, нов завод на VW край Измир се смята за политически противоречив.  
България предлага на VW голяма индустриална зона извън столицата София, близо до летището. Теренът на някогашния 
стоманодобивен комбинат (Кремиковци) принадлежи на Българската първа инвестиционна банка и австрийската 
компания за недвижими имоти Soravia. 
Проблемите като замърсяването на почвата от бившите стоманодобивни инсталации на обекта са разрешими, потвърди 
Матиас Колбекер, архитект и управляващ директор на семейния бизнес на Schwarzwald Kohlbecker Gesamtplan със 170 
служители, които изградиха много автомобилни заводи за Daimler, Audi и Jaguar Land Rover. "Парцелът може да бъде 
преустроен и по този начин също да се използва без ограничения за търговски цели", казва 53-годишният архитект, който 
е пряко ангажиран с планирането на имота като възможно VW местоположение. 
Българският премиер Борисов насърчава силна национална индустрия за доставки. "На лична среща получихме 
уверението на премиера, че ще направи всичко, за да получи инвестицията", каза Любомир Станиславов, изпълнителен 
директор на автомобилния клъстер в България. "Ако Volkswagen стане първият подобен инвеститор у нас, групата почти 
сигурно ще получи много изключителен статут."  
Консервативният политик Борисов, за трети път премиер на България, възхвалява допълнителни предимства на 
собствената си страна. "Основното предимство на България е постоянното подобряване на бизнес средата в сравнение с 
други страни от региона." Така данъчната система беше изключително опростена. Балканската страна има "плосък данък" 
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от 10% за компаниите и доходите. Но има и други данъчни облекчения. "Данъкът върху дивидента върху този вид 
инвестиции е нулев в страната", каза Борисов. 
Шефът на консервативната управляваща партия ГЕРБ също поддържа добра връзка с германския канцлер Ангела Меркел. 
Наскоро правителството в София подкрепи избора на номинацията на ХДС Урсула фон дер Лейен за нов председател на 
Европейската комисия.  
За базираната във Виена група Soravia изграждането на завод за VW би бил най-големият проект в дългата му история. 
"Обемът на инвестициите варира между 1,4 и 1,5 милиарда евро", каза изпълнителният директор на Югоизточна Европа 
Хано Соравия. Групата на Соравия с 1500 служители в момента има проекти на обща стойност 1,5 милиарда евро.  
Вътрешни хора от индустрията са уверени, че решението за местоположението на новата централа на VW ще бъде взето 
скоро. VW беше натоварил с търсенето на терена международния доставчик на услуги за недвижими имоти Jones Lang 
LaSalle. 
В крайна сметка всичко около новия завод на VW може да тръгне много бързо. "Заводът и инфраструктурата могат да 
бъдат изградени за 18 месеца", заяви предприемачът за недвижими имоти Соравия. "След една година и половина можете 
да го изградите", потвърди архитект Колбекер. В поверителен документ, достъпен за Handelsblatt, периодът на сложната 
процедура за одобрение в България е от 180 до 210 дни.  
България, една от най-бедните страни в ЕС, си е поставила за цел по-нататъшното разширяване на автомобилната 
индустрия. Според данни на правителството, вече 250 съществуващи компании в автомобилната индустрия с 65 000 
служители постигнаха годишен оборот през миналата година от над 5,5 милиарда евро. 
Добри отношения  
Еуфорията на Борисов е голяма. Той обещава да покаже на Volkswagen, че ще бъде "най-лоялният партньор на най-големия 
автомобилен гигант в света“. Премиерът се позовава на добрите условия за германските инвеститори в миналото. "Нашето 
бъдещо сътрудничество с Volkswagen и други немски компании е гарантирано от най-добрите търговски и икономически 
отношения, които постигнахме в рамките на ЕС." 
 Според правителството за германските компании, включително доставчици като Леони и Махле, работят 35 300 души в 
региона на Балканите. Германските компании биха генерирали повече от четири процента от нетния оборот на държавата 
от ЕС.  
Миналата година износът за Германия нарасна с над 16 процента до 8,2 милиарда евро. Според източници от индустрията 
в момента България генерира около десет процента от брутния си вътрешен продукт с автомобилната индустрия. 
 
Investor.bg 
 
√ Първите шест самолета F-16 ще бъдат доставени на българските ВВС през 2023 г. 
Изтребителите ще бъдат с пълни възможности за действия, напълно интегрирани в системата на НАТО 
Директорът на програмата за F-16 на Lockheed Martin Джеймс Робинсън обяви официално старта на процедурата за 
закупуване на изтребители за България, след като сделката на стойност 2,2 млрд. лева беше одобрена и от Народното 
събрание. 
Първият самолет ще бъде завършен в края на 2022 г. и първите шест машини ще бъдат доставени на българските ВВС през 
2023 г. Два от поръчаните общо 8 F-16 ще останат в САЩ и ще се използват за обучение на пилоти и наземен технически 
състав, след което ще пристигнат в България през 2024 г., каза Робинсън на пресконференция в София, предава Bloomberg 
TV Bulgaria. 
България ще стане 29-та страна в света, която ще притежава изтребители от фамилията F-16, които според Lockheed Martin 
до момента са над 4 600 броя в 140 модификации (блокове А/В 30/32, C/D 50/52 и др. плюс доработките по искане на 
отделните държави). Този флот от бойни самолети има изпълнени над 400 хиляди бойни полета в близо 40-годишната си 
служба по света. Според Джеймс Робинсън България и Словакия придобиват най-модерните изтребители от този тип, a 
Гърция също ще модернизира нейните машини до стандарта Block 70. Това ще стане в новият завод на Lockheed Martin в 
Грийнвил, Южна Каролина, който е започнал да работи през май тази година. Обучението на пилоти и техници в САЩ ще 
се проведе в периода 2021-2023 г. 
От Lockheed специално наблегнаха, че самолетите за българските ВВС ще бъдат с пълни възможности за действия по 
въздушни и земни цели, напълно интегрирани в системата на НАТО и оперативно готови от първия ден, в който бъдат 
доставени. Това е косвен отговор на критиките на президента Румен Радев, който многократно обяви, че България купува 
самолети с орязани бойни способности на завишени цени.  
Конгресът на САЩ е одобрил сума между 46 и 60 млн. долара (в зависимост от курса на долара в деня, в който парите 
бъдат преведени от България), която ще бъде отпусната като военна помощ от Пентагона и ще покрие разликата между 
продажната цена и цената, която София плаща по договора, заявиха от Посолството на САЩ на пресконференцията. 
От Lockheed Martin обявиха и началото на програма за индустриално партньорство, която ще включва училището на ВВС в 
Долна Митрополия, което ще получи помощ за осъвременяване и подобряване на процеса на обучение на пилоти по 
стандартите на LM, както и в разработката на полетни симулатори. Друг местен партньор са Авионамс, която ще придобие 
способности за ремонти на електрическата и хидравличната системи на самолетите, както и на колесника на всички серии 
F-16. 
Ще бъде оказана техническа и експертна помощ на български предприятия (без да се уточнява на кои), които да разработят 
безпилотни летателни апарати (дронове) за нуждите на българската армия. Последното беше обявено като желание на 
София и преди няколко месеца от премиера Бойко Борисов. 
От американската компания отбелязаха още, че цената на бъдеща покупка на още 8 машини, за което говорят официални 
лица от правителството на България, вероятно ще бъде по-ниска, защото голяма част сега платените 2,2 млрд лева 
включват наземна инфраструктура и обучение, които няма да се плащат в бъдеще. От LM посочиха и дългия жизнен цикъл 
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на самолетите – 12 хиляди летателни часа, което според тях е свидетелство за дългосрочното партньорство между 
България и САЩ в рамките на НАТО. 
 
√ За полугодието плащанията по „Гражданска отговорност“ може да надминат 3,5 млрд. лв. 
Само за неимуществени щети по задължителната полица се очаква да бъдат платени 1,899 млрд. лв., показват данни 
на КФН 
Към края на второто тримесечие плащанията по задължителната полица „Гражданска отговорност“ се очаква да 
надхвърлят 3,47 млрд. лв. общо. Това става ясно от предварителните данни за периода на Комисията за финансов надзор, 
публикувани на страницата на регулатора. 
За имуществени вреди стойността на изплатените претенции се очаква да достигне 1,580 млрд. лв., очакваният размер на 
неизплатените претенции обаче е за 2,765 млрд. лв.  
Размерът на предявените претенции, но неизплатени към 30 юни, се планира да бъде 1,454 млрд. лв. 
За неимуществени щети стойността на изплатените претенции в края на полугодието ще бъде 1,899 млрд. лв., прогнозират 
още от КФН. Очакваният размер на неизплатените претенции пък ще бъде 721 млн. лв., а размерът на предявените 
претенции, но неизплатени към 30 юни – 418 млн. лв. 
Очаквано, най-голям дял в статистиката заемат леките автомобили и товарните с допустима максимална маса до 5 тона. 
По имуществени вреди плащанията там се очаква да бъдат в размер на 1,05 млрд. лв., а по неимуществени - 1,527 млрд. 
лв. 
 
News.bg 
 
√ 13,9 млн. евро ни дава ЕС за борбата с чумата по свинете 
2,9 милиона евро се отпускат от ЕС за дезинфекция и диагностика. В рамките до 30 дни ще получим още 11 млн. евро, като 
с втория транш от парите ще се покрият обезщетенията за стопаните, които имат регистрирани свине. 
Това съобщи зам.-министър Янко Иванов на пресконференция в Министерство на земеделието във връзка с кризата с 
разпространението на болестта. Новината идва от срещата на министър Десислава Танева с еврокомисаря по 
здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис. 
В момента има 30 огнища на заболяването в 10 района на страната. Продължава лабораторния контрол и се правят 
финални дезинфекции. Последните животни от засегнатите свинекомплекси се умъртвяват. 27 са огнища на заразата при 
дивите свине. 
Янко Иванов отговори и на критиките на БСП отпреди няколко часа, когато Корнелия Нинова обвини правителството, че 
продължава да не взима достатъчно мерки срещу разпространението на заразата.За голямо съжаление въпросът 
с африканската чума по свинете започна да се политизира, което не е добре, защото е засегната националната икономика 
и сигурност. Политически заигравки не бива да има, отсече зам.-министърът Янко Иванов. 
Досега действащата система предвижда обезщетение по пазарни цени, категорично посочи министърът, обръщайки се 
към собствениците на свине, заразени с африканска чума, които са умъртвили животните в рамките на указания срок, и 
увери, че ще получат обещаните средства като компенсация. 300 лв. на двор ще бъде помощта, които тези стопани ще 
получат за дезинфекция и довършителни дейности. Другите обезщетения ще се получат само от стопани с регистрирани 
животни. 
И друго обвинение на социалистите опроверга Янко Иванов - за необхванатостта на ветеринарните специалисти. БАБХ 
разполага с 1100 ветеринарни лекари, агенцията има договор с тях. Припомняме, Корнелия Нинова заяви, че 2000 
ветеринари нямат договор с министерството.Друг е обаче въпросът дали стопаните се обръщат към тях, коментира още 
Иванов. 
Ще се ликвидират всички заразени животни. Зам.-министърът акцентира, че мерките не са измислени от нас, не са 
приумица, а международно утвърдени мерки от Световната организация по опазване на животните и са залегнали в 
европейските регламенти и директивите, които касаят контрола на АЧС. Янко Иванов няколко пъти заяви, че единственият 
начин за борба със заболяването е умъртвяване. 
Предстои да се приложат мерки и срещу това здрави свине да бъдат изложени на риск. На по-късен етап ще започне 
прилагане и на мерки за изкореняването на болестта, когато епидемията е овладяна. 
Иванов отчете пропуска на правителството да редуцира популацията на дивите животни, което по-рано вчера 
разкритикуваха и от АБВ. Министерството може да намери стимули и да поощрява ловците за всяко едно отстреляно прасе, 
но не може да ги задължава, обясни Иванов. Затова сега активно ще се действа по намаляване на популацията на 
хищниците. 
Директорът на Изпълнителната агенция по горите Мирослав Маринов обясни, че популацията на дива свиня намалява в 
последните две години след отбелязания ръст през 2014 - 2015 година. 
Към момента има 117 ловни участъка, в които ловът е забранен. 2795 ловни дружинки има на територията на цялата 
страна. Засегнати от новата заповед са 104 от тях и те няма да могат да ловуват. Като пример той даде само участък в 
Свищов, въпреки журналистическите въпроси. Там ловният сезон за птици няма да може да започне. 
На брифинга Янко Иванов подчерта, че мерките, които се взимат могат да дадат резултат, но след време и това време няма 
да е скоро. От цялото общество зависи дали африканската чума ще върлува дълго, посочи Иванов и призова гражданите 
да спазват всички мерки и инструкции. 
Припомняме, първи случай на африканска чума в Югозападна България бе регистриран в база за интензивно стопанисване 
към Държавно ловно стопанство "Искър", Самоковско, което означава, че вече почти няма незасегнати области в страната, 
след като такъв случай още миналата седмица прескочи в Южна България.  
БАБХ влизат в лични стопанства и ще търсят живи прасета за евтаназия. 
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Земеделският министър Десислава Танева призна за пропуски в мерките за справяне с чумата, а още на 25 
юли еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви, че България може да 
изгуби свиневъдството си. 
Свиневъди заявиха, че искат железни мерки и военно положение заради разпространението на африканската чума по 
свинете. 
 
БНТ 
 
√ МО чака офертите за нови бойни машини до 31 октомври 
Крайният срок за подаване на оферти по проекта за нови бойни машини за Сухопътните войски е 31 октомври 2019 г., 
съобщиха от Министерството на отбраната. 
Министерството на отбраната изпрати на 5 август исканията за предоставяне на предложения RFP (Request for Proposal) до 
четирите компании, поканени за участие в проекта за придобиване на бойна машина на Сухопътните войски: 
ARTEC GmbH (Германия), Patria (Финландия), NEXTER Group (Франция) и General Dynamics Land System – MOWAG 
(Швейцария). 
Крайният срок за подаване на оферти е 17.00 ч. на 31 октомври 2019 г. 
Междуведомствената работна група за избор на изпълнител на проекта за инвестиционен разход „Придобиване на 
основна бойна техника за изграждането на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ трябва да 
приключи работата си по анализа и оценката на подадените оферти до 20 декември 2019 г. 
Инвестиционният проект беше приет от 44-ото Народно събрание на 8 юни 2018 г. Той предвижда придобиване на 150 
броя бойна и специална техника за три батальонни бойни групи, на системи и допълнително оборудване, както и обучение 
на състава. Времевият интервал за неговата реализация обхваща 12 години. Прогнозната стойност е в размер на 1 милиард 
и 464 милиона лева с ДДС. 
 
√ Проверяват цените на медицинските услуги по Черноморието 
Върховната административна прокуратура разпореди на Медицинския надзор проверка на медицинските центрове в 
големите курортни комплекси по Черноморието. Поводът са постъпилите сигнали за твърде високи цени в лечебните 
заведения. 
В един от медицинските центрове в Златни пясъци прегледите са платени, защото в комплексите край морето не се работи 
по Здравна каса. Почиващите от чужбина обаче, не плащат нищо, тъй като имат Европейска здравна карта или медицинска 
застраховка, която е задължителна при пътуване с туроператорска фирма. 
Борис Крайчов - лекар: Финансови взаимоотношения няма! Той не плаща тук - всичко става документално. Вече парите на 
застрахователните компании се превеждат на съответния медицински център. 
Д-р Крайчов казва, че българските пациенти са рядкост, но при спешни случаи здравната помощ е безплатна. 
Борис Крайчов - лекар: Може да се окаже първа помощ, да се обадим на 112, да дойде екип, да го вземе и да бъде 
обслужен по надлежния ред. 
Д-р Антоанета Касабова- зам. директор на ЦСМП- Варна: В "Света Марина", където има приемно спешно отделение и 
където работят много специалисти, както и в "Света Анна", когато е необходимо да бъде оказана специализирана 
медицинска помощ. 
Ако пациентът няма здравна застраховка, но желае да бъде прегледан в медицински център, ще трябва да плати между 
100 и 120 лева. Контролният преглед струва 50 лева. Центровето по морето са частни търговски дружества и сами 
определят цените. 
Борис Крайчов - лекар: Ценоразписите, които са направени, са предвидени по ценоразписа в Европа. 
Единствените пациенти, при които здравните застраховки не важат, са в случай на инцидент в нетрезво състояние. Тогава 
застрахователят не покрива лечението и се плаща всичко в брой. 
 
√ Уволниха директора на НАП - Ловеч дисциплинарно  
Директорът на НАП-Ловеч Виктор Стойчев е уволнен дисциплинарно. От пресцентъра на Приходната агенция уточниха, че 
уволнението е заради неоторизиран достъп до информационните системи на НАП.  
Стойчев беше и общински съветник от групата на ГЕРБ в настоящия мандат, от гражданската квота, но напусна заради 
несъгласие с водената политика. 
 
√ Лондон и Брюксел с взаимни обвинения заради Брекзит  
ЕС и Обединеното кралство си отправиха взаимни обвинения, че не желаят нови преговори за Брекзит. Същевременно и 
от двете страни на Ламанша уверяват, че най-добре би било да бъде избегнат развод без споразумение на 31 октомври. 
Две седмици откакто Борис Джонсън стана премиер и декларира, че Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз 
на 31 октомври "каквото ще да става", Лондон и Брюксел остават на противоположни позиции за постигнатото 
споразумение за Брекзит. 
Напрежението днес нарасна заради цитирано от в. "Гардиън" изказване на дипломати в Брюксел, според които Джонсън 
всъщност цели хаотичен Брекзит, защото дори не предлага алтернатива на отхвърляния от него предпазен механизъм 
срещу нова граница с Ирландия. 
Официално Еврокомисията допуска промяна само в съдържанието на политическата декларация към споразумението за 
Брекзит, но не и в самото споразумение. 
Анника Брайдхард, говорителка на ЕК: Оставаме на разположение през следващите седмици, ако Обединеното кралство 
пожелае да водим преговори и изясни позицията си. 
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Правителството в Лондон обаче настоява за преговори по същество. 
Майкъл Гоув, министър за подготовка за Брекзит: Старото споразумение беше отхвърлено от парламента три пъти. 
Затова трябва нов подход. Ние оставаме в готовност за преговори, но Евросъюзът трябва да осъзнае, че напускаме на 31 
октомври - с или без сделка. 
Ирландският премиер Лио Варадкар предупреди в Белфаст, че Брекзит няма просто да отмине като есенна буря. Защото 
ако е без споразумение, преговорите за границата и за всичко останало ще трябва да започнат отначало. 
 
√ ЕС може да глоби Гърция с 2,5 млн. евро заради Закона за защита на личните данни  
Съдът на Европейския съюз може да наложи глоба на Гърция в размер на около 2,5 милиона евро, тъй като не е 
транспонирала в националното си законодателство регламент "ЕС 2016" за защита на личните данни в рамките на указания 
период. 
Гърция и Испания са единствените държави от ЕС, които не са изпълнили своите ангажименти във връзка с този регламент. 
Европейската комисия призовава съдът да наложи финансова санкция на Гърция в размер на 5287,5 евро за всеки ден, в 
който този регламент не е имплементиран в националното законодателство, считано от 7 май 2018 г. 
Говорителят на гръцкото правителство заяви, че става въпрос за бездействие повече отгодина. Премиерът е информиран 
за забавянето и глобата, и е разпоредил Министерството на правосъдието да предприеме всички необходими стъпки. 
Очаква се през следващите дни правителството да внесе проектозакон за защита на личните данни на гражданите, с което 
да синхронизира законодателството с това на Европейския съюз. 
 
√ САЩ обяви Китай за "валутен манипулатор" 
Китай реагира гневно на решението на САЩ да обявят страната за "валутен манипулатор". Пекин предупреди 
американския президент Доналд Тръмп, че е на път да предизвика небивал хаос в глобалната финансова система. 
Определянето на дадена страна като "валутен манипулатор" следва конкретни правила в американските закони. Те са 
свързани с определени показатели за валутен курс, внос и износ, които Китай не нарушава, твърди централната банка в 
Пекин. 
Ван Син, директор в Китайската народна банка: Обезценяването на юана е резултат само на пазарните сили. Китай няма 
да използва валутния курс като оръжие в търговските спорове. 
Обезценяването на юана до над 7 за щатски долар е в отговор на новите мита за внос от Китай за 300 милиарда долара, 
които Доналд Тръмп обяви миналата седмица. Но дали той не цели тъкмо това? 
Робърт Халвър, пазарен анализатор: Това е оправдание за нова порция мита срещу любимия му враг Китай. Клеймото 
"валутен манипулатор" ще налее вода в мелницата на протекционизма му. 
Бившият финансов министър Лорънс Самърс разкритикува остро настоящия - Стивън Мнучин, че е дискредитирал 
Вашингтон с неоправдани действия спрямо Китай, които повишават риска от глобална рецесия до невиждано от 2008 г. 
ниво. 
 
„Дума“ 
 
√ Зърното - повече и с по-добро качество 
Реколтата на пшеница през тази година е рекордна и като количество, и като качество е по-добра от предходната и се 
доближава до рекордната 2017 г. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на заседание 
на Консултативния съвет по зърното, състоял се в понеделник. Прибраното зърно е с 8,7% повече -5,646 млн. т при 5,194 
млн. т през миналата година. Средните добиви са увеличени с 8,3% до 519 кг. Добивът на ечемик от тази реколта също е 
по-висок с 8,3% от 2018 г. и възлиза на 533 785 т при 492 504 т за миналата. Средният добив е 474 кг/дка, който е с 8% по-
висок от миналогодишния (439 кг/дка). Добити са и 390 211 т рапица при среден добив от 264 кг/дка, 6126 т ръж при среден 
добив от 207 кг/дка и 34 334 т тритикале при среден добив от 336 кг/дка. 
Реколтираните площи с основните есенни култури са 11 315 779 дка пшеница и 1 135 883 дка ечемик. Въпреки 
засушаванията след сеитбата и обилните валежи и други неблагоприятни фактори в по-късните фази реколтираните площи 
с зърно са почти колкото засетите през есента 11 355 214 дка пшеница и 1 142 195 дка ечемик, което показва и сравнително 
нисък размер на пропаднали площи за тази година, констатира консултативният съвет. Добри хлебопекарни качества 
показва и направеният анализ за качеството на добитото зърно. От взетите близо 430 проби от партиди от около 800 000 т 
в Централната лаборатория за окачествяване на зърното показанията са, че близо половината количество, или общо 47,8% 
от добитото зърно, е с високи хлебопекарни качества при 15,75% за реколта 2018 г. 
 
√ Летище София с по-високи приходи 
Летище София има приходи от 87,4 млн. лв. - с 5,7 млн. повече отпреди година. Печалбата е 7,17 млн. лв. РВД е на плюс с 
12,3 млн. лв., показват статистическите данни от отчети на държавните предприятия. Според тях 197 млн. лв. е печалбата 
на АЕЦ "Козлодуй" за първите 6 месеца на годината, което е нов рекорд за централата. На годишна база ръстът е двоен, 
показват данните, публикувани от Министерството на финансите. Приходите на атомната централа са 637 млн. лв. - със 
101 млн. повече. Парите по сметки са 434 млн. лв. 
Българският енергиен холдинг отчита загуба от 3,16 млн. лв. при 153 млн. печалба през същия период на миналата година. 
Холдингът е получил 80,85 млн. лв. дивидент от дъщерните си дружества при 104,54 млн. година по-рано. Направил е 
обезценка за 95,8 млн. лв. на вземания от НЕК и ТЕЦ "Марица-изток 2". Вземанията на БЕХ от дъщерните му компании са 
2,25 млрд. лв. при 1,963 млрд. спрямо 31 декември 2018 г. На загуба са и мини "Марица-изток" - с 1,75 млн. при 1,6 млн. 
за полугодието на 2018 г. Електроенергийният системен оператор е на плюс със 7,15 млн. лв. при 7,67 млн. година по-рано.  
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Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) отчитат печалба 9,2 млн. лв. спрямо 5,7 млн. лв. за същия период на миналата 
година. Приходите достигат 116,5 млн. лв. при 104,6 млн. лв. година по-рано. 
"Авионамс" има печалба от 2,9 млн. лв. спрямо 4,3 млн. лв. за година по-рано. Има повишение с близо 2 млн. на приходите 
до 18,1 млн. лв. "Кинтекс" е с печалба 5,9 млн. лв. към края на юни, но това е с 51% по-малко, сравнено с година по-рано. 
Приходите са 44 млн. лв., почти наполовина по-малко. Българската банка за развитие е завършила полугодието с печалба 
от 16,4 млн. лв. спрямо 13,7 млн. лв. през 2018-а. 
"БДЖ пътнически превози" отчита 114,98 млн. лв. приходи, като 87,5 млн. от тях са субсидията по договора с държавата. 
Загубата е 9,97 млн. лв. при печалба от 2,7 млн. за полугодието на 2018 г., или е на минус 466%. Товарните превози са свили 
загубата си от 2,66 млн. лв. на 1,5 млн. и са увеличили превозите на товари. Холдинг БДЖ е на плюс с 2,18 млн. лв. 
Национална компания "Железопътна инфраструктура" отчита загуба от 32,33 млн. лв. От отчетите за дейността на 
държавните ВиК оператори за първото полугодие става ясно, че загубите на вода през 2019 г. са достигнали нови върхове, 
като в две от дружествата - в Сливен и Шумен, те са надминали дори 80%. ВиК Сливен отчита 84,25% загуба на вода, а ВиК 
Шумен - 84,15%. Това означава, че тези два ВиК оператора успяват да съберат пари за съвсем малка част от водата, която 
са пречистили и доставили на потребителите си. Основната причина за такива големи течове е предимно в старата 
водоснабдителна мрежа. 
 
Economic.bg 
 
√ Чуждите студенти у нас - предимно от Гърция, Великобритания и Турция 
Има дори учащи от Сейшелските острови и Еритрея 
От почти 115 държави са чуждестранните студенти, които са учили висше образование в България през учебната 2017/2018 
г. Това показват данни от анализ на Евростат за мобилността при получаване на висше образование в страните на ЕС, 
цитирани от БТА. 
Общият брой на чуждестранните студенти за посочения период е бил 14 000, а на българските - 207 000, като делът на 
чужденците в нашите ВУЗ-ове е бил около 6 процента. Делът на чужденците, които се обучават в наши висши училища, се 
увеличава значително през годините, като спрямо учебната година 2015/2016 техният брой е нараснал с 10 на сто, а спрямо 
периода 2013/ 2014 г. - с 33 процента. 
Най-голям е бил броят на чуждестранните студенти от Гърция - 26% или около 3 600 души. Следват студентите от 
Великобритания - 14 на сто или около 2000, от Турция - 14 на сто или 1 400, от Германия - 8 на сто или 1 120 и от Украйна - 
5 на сто или 700 студенти. 
Чуждестранните докторанти през въпросния период са били 529 души от общо 6 546 докторанти в страната, като най-голям 
е бил броят на докторантите от Гърция - 138 души, от Турция - 75 души и от Казахстан - 50 души. 
По 1 студент има от такива екзотични дестинации като Сейшелските острови, Мексико, Куба, Ангола, Кения, Еритрея и 
Таджикистан. 
Студентите в ЕС 
През учебната 2017/2018 г. в ЕС е имало около 1,7 милиона мобилни студенти от най-различни дестинации на света, както 
и от страни от ЕС. Делът на мобилните студенти е бил 8 на сто от всички записани студенти в ЕС за посочения период. 
Най-висок дял мобилни студенти е регистриран в Люксембург - 47 на сто от всички студенти в страната. Следват Кипър - 23 
на сто, Австрия - 17 на сто, Чехия - 13 на сто, Дания и Холандия - по 11 на сто и др. 
На другия полюс сред страните с най-нисък дял регистрирани чуждестранни студенти са Хърватия, Испания и Гърция - по 
3 на сто, Словения, Полша и Литва - по 4 на сто и др. 
Анализът обхваща и данни по европейската програма за обмен на студенти "Еразъм плюс", която подпомага студенти да 
прекарат обучението си в друго висше учебно заведение в чужбина. По програма "Еразъм" в ЕС има завършили близо 193 
000 мобилни студенти на бакалвърско и магистърско ниво през посочения период, отчита Евростат. 
Най-предпочитана дестинация по програмата "Еразъм плюс" е била Испания - 21 300 завършили студенти. Следват 
Германия - 18 400, Великобритания - 12 400, Италия - 11 500 и Холандия - 11 000 завършили мобилни студенти. Тези пет 
страни са били топ-дестинацията за близо две трети от всички мобилни студенти, които са завършили бакалавърски 
програми за посочения период. 
По програмата "Еразъм" за магистърска степен най-предпочитана дестинация е била Франция - 20 500 души, следвана от 
Италия - 15 000 и Германия - 14 600. Тези три държави съставляват почти две трети от мобилните студенти, придобили 
магистърска степен по програмата "Еразъм". 
 
БНР 
 
√ Правителството обсъжда промени в Закона за социалното подпомагане  
На днешното си заседание се очаква правителството да приеме становище по конституционно дело, образувано по искане 
на президента Румен Радев. Държавният глава оспори част от последните промени в Закона за държавната собственост, 
свързани с предварителното изпълнение на отчуждителните процедури при изграждането на обекти с национално 
значение. 
Радев е на мнение, че има неравнопоставеност при обезщетяването на едрите и дребните собственици на земеделски 
земи и горски територии. Според президента няма критерии, по които правителството да  определя кои да са обектите с 
национално значение. 
На заседанието министрите ще одобрят и промени в Правилника към Закона за социалното подпомагане. 
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Промените се правят, за да се отговори на препоръките на Европейската комисия от миналата година да се подобри 
обхватът на социалното подпомагане у нас. Затова е предвидено да се даде ежегодна индексация на размера на месечните 
социални помощи от началото на следващата година. 
В момента месечни социални помощи получават около 25 000 души, а размерът на сумите ще се актуализира със 
средномесечната инфлация за съответната година, съобразно одобрената средносрочна бюджетна прогноза. 
Така ще се преодолее и критиката от Брюксел, че у нас вече е трайна тенденцията да намалява броят на подпомаганите 
хора и семейства с месечни помощи при намаляване на показателите за България, свързани с бедността. 
С друга част от промените ще се намали до края на годината административната тежест за гражданите, когато 
кандидатстват за подпомагане. Службите ще престанат да изискват документи, които удостоверяват факти и информация, 
която може да се набави по служебен път. 
 
√ Гръцкият парламент одобри създаването на комисия за надзор на министерствата 
Гръцкият парламент прие снощи оспорван законопроект, внесен от премиера консерватор Кириакос Мицотакис, за 
създаване на комисия за надзор на министерствата, предаде ДПА. Партията на Мицотакис – „Нова демокрация“, има 
абсолютно мнозинство в парламента и прие редица закони за реформи в първите четири седмици след парламентарните 
избори. Новата надзорна комисия, наречена „Генерален щаб“, ще следи дали министерствата изпълняват задачите си и 
ще се отчита пряко пред премиера. 
Опозицията заяви, че комисията е ненужна и че целта е консолидиране на властта на министър-председателя и 
ограничаване на автономията на министрите. Мицотакис обаче твърди, че приемането на закони досега е било твърде 
неефикасно и спъвано от бюрокрация. 
                                               
√ Парламентарните избори в Полша ще бъдат на 13 октомври 
Канцеларията на президента на Полша съобщи, че парламентарните избори в страната ще се произведат на 13 октомври.  
Повечето социологически агенции очакват победа на управляващата консервативна партия „Право и справедливост“ 
благодарение на щедрите социални разходи и силен икономически растеж, коментира Ройтерс. 
От идването си на власт през 2015 г. „Право и справедливост“ е в конфликт с Европейския съюз заради реформите си на 
съдебната система, както и за политиката си в областта на миграцията и околната среда. Според нейни критици тези 
спорове може да се изострят при повторна победа на сегашните управляващи, отбелязва агенцията. 
 
√ Президентът на Румъния Клаус Йоханис в Белия дом на 20 август  
Президентът Доналд Тръмп ще посрещне в Белия дом румънския си колега Клаус Йоханис на 20 август, предаде 
"Асошиейтед прес". 
Белият дом съобщи, че на срещата Тръмп - Йоханис ще бъдат обсъдени проблеми на сигурността и начини за развиване 
на партньорствата в търговията и енергетиката. 
Тази година румънците отбелязват 30 години от падането на комунизма и 15 години от присъединяването на Румъния към 
НАТО, отбелязва АП. 
 
√ Предпазлив отскок на европейските борси, след като Китай ограничи обезценката на юана  
Във вторник европейските акции поскъпват предпазливо, след като Китайската централна банка предприе някои мерки за 
ограничаване на рязката обезценка на юана, която провокира в началото на седмицата драматични разпродажби на 
борсите по цял свят. Оповестеният по-рано днес изненадващо силен ръст на промишлените поръчки в Германия през юни 
също допринася за частичното завръщане на инвеститорския риск-апетит както на борсата във Франкфурт, така и на 
останалите пазари на стария континент. 
Общият индекс Stoxx Europe 600 нараства с 0,69%, след като вчера се понижи с 1,5% и след спад с цели 2,5% през петъчната 
търговия, парирайки по този начин малка част от най-големия си двудневен спад от три години насам. 
Немският фондов индекс DAX се повишава с 0,72%, намирайки допълнителна подкрепа от растеж с 2,5% на германските 
промишлени поръчки през юни (най-силен месечен ръст от август 2017-а година), въпреки че икономическото 
министерство на Германия отбеляза, че все още няма сигнал, че водещата европейска икономика е достигнала повратна 
точка след месеци на слабо представяне. 
Френският фондов индекс CAC 40 нараства с 1,02%, но след вчерашен спад с 2,2%, докато британският индекс FTSE100 се 
повишава с едва 0,2%, след като приключи търговията в понеделник със загуба от 2,5%. 
В основата на днешното частично завръщане на инвеститорския риск-апетит на пазарите на акции е решението на 
Китайската централна банка да определи по-висок от очакваното фиксинг за юана (на ниво от 6,9683 юана за един щатски 
долар), след като вчера банката позволи на местната валута да се обезцени рязко, пробивайки важния праг от 7,0000 юана 
за един долар и достигайки най-ниски нива от 11 години насам. Това поевтиняване на китайската валута беше възприето 
като отговор на властите в Пекин на решението на американски президент Тръмп да въведе от 1-ви септември 
допълнителни мита от 10% върху  вноса на китайски стоки за 300 млрд. долара. 
Народната банка на Китай също така обяви, че планира продажби на деноминирани в юани държавни ценни книжа в 
Хонконг за 30 млрд. йени (около 4,25 млрд. долара), което накара глобалните инвеститори да предполагат, че тя се опитва 
да събере пари в брой, за да предотврати спекулативни "къси продажби" (продажби на юани на "зелено"). 
Фючърсите на американските фондови индекси също регистрират добър отскок преди началото на днешната търговия на 
Уолстрийт, след като вчера те отбелязаха най-драматичен спад в рамките на настоящата година. 
Фючърсите на DJIA се повишават с над 250 пункта (с 1,01%), но след като индексът на сините чипове приключи вчерашната 
търговия със спад от цели 767 пункта (понижение от 2,9%), като по време на търговия в понеделник дори се раздели за 
кратко с 961 пункта. 
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Фючърсите на широкия индекс S&P500 пък нарастват с 0,95%, а тези а технологичния индекс Nasdaq100 - с 1,16%, 
парирайки част от вчерашните силни понижения съответно с 2,98% и с 3,47%. 
Майкъл Хюсън, анализатор в компанията CMC Markets, каза: "Този ход на Китай може да накара инвеститорите да си 
поемат за кратко дъх след агресивните разпродажби на акции през последните дни на търговията, но все още е рано да се 
каже дали днешният предпазлив ценови подем е важен за формирането на краткосрочна по-стабилна основна на 
фондовите борси, или просто ще се окаже т.нар. "скок на мъртвата котка". 
"Скок на мъртвата котка" е пазарен жаргон, определящ ситуация на финансовите пазари, когато след голям спад следва 
бързо и рязко покачване, което обаче е последвано от ново още по-агресивно понижение. 
 
„Мениджър“ 
 
√ Внимавайте, кризата с НАП събуди вълна от фишинг измами! 
Измамници се опитват да стигнат до паролите на хората за електронно банкиране и да източат банковите им сметки. Те се 
възползват от притесненията ни около хакването на личните данни в Националната агенция по приходите (НАП), обясни 
експертът по киберсигурност Спас Иванов пред Нова телевизия.  
По думите му измамниците използват фалшиви имейли, в които се свързват с хората и им казват, че заради изтичането на 
данни от Приходната агенция е необходимо отново да въведат паролите си за електронно банкиране, за да може 
сигурността им да бъде обезпечена. 
"Винаги се използва значимо събитие, новина за хакната банка, голяма компания, в случая НАП, за да може да се 
предизвика изкуствено доверие към имейлите, които получават потребителите. В случай, че въведете паролата си във 
формата, която са ви предоставили, по всяка вероятност ще получат достъп до електронното ви банкиране", обясни Спас 
Иванов. 
Той съветва вложителите, които имат електронно банкиране да ползватдвуфакторна нотификация – всеки път, когато 
превеждаме пари, да получаваме потвърдителен есемес, който да изисква от нас да въведем обратно код за сигурност.  
Банката ви праща съобщение, което ви казва: "За да потвърдите този превод, моля въведете този код обратно в 
банкирането". Това се изпраща само до един телефон", обясни Спас Иванов. По думите му изключително малко банки не 
го предоставят това като услуга. 
Иванов обясни още, че банките изпращат имейли само с информативен характер и не призовават за действие. 
 
√ 55% от българите вярват в ЕС, а 20% подкрепят еврото  
В България 55% от гражданите вярват в ЕС, а заедно с Хърватия страната ни отчита най-ниския процент в подкрепа за еврото 
(20%). 
Това показва проучване на ЕС, което разкрива нови данни за доверието на европейците в Евросъюза, кои са най-
оптимистично и песимистично настроените към бъдещето на Европейския съюз страни, подкрепата им за еврото, 
отношението им към имиграцията, безработицата, изменението на климата и други. 
Изследването е стандартно, на "Евробарометър" и е било проведено след европейските избори, между 7 юни и 1 юли 2019 
г. във всички 28 страни от ЕС и пет страни кандидатки, предава БГНЕС. Средното ниво на скептицизъм сред европейските 
граждани е 34%, сочат резултатите. 
Допитването показва, че във всички държави-членки на ЕС, освен една от тях, мнозинството от анкетираните "са оптимисти 
за бъдещето на ЕС", а единственото изключение е Гърция (51% песимисти срещу 45% оптимисти). 
Високи проценти на "европесимизъм" се забелязват и във Великобритания (46%, докато оптимистите са все още повече - 
47%), Франция (45% срещу 50%), Чехия (43% срещу 54%), Италия (38% срещу 56%). 
Най-високи проценти на оптимисти се наблюдават в Ирландия (85%), Дания (79%), Литва (76%) и Полша (74%). 
В сравнение с есента на 2018 г. оптимизмът за бъдещето на ЕС е нарастнал в 24 държави-членки на ЕС, особено в Кипър 
(65%, +12%), Унгария (68%, +11%), Дания (79%, +9% ), Австрия (66%, +8%) и дори "песимистична" Гърция (45%, +8%). 
Оптимизмът обаче е станал по-малък в четири страни: Великобритания (47%, -2%), Швеция (64%, -2%), Чехия (54%, -1%) и 
Ирландия (85%, -1%). 
В 27 държави-членки (в сравнение с 23 държави през есента на 2018 г.) по-голямата част от анкетираните са "доволни от 
начина, по който демокрацията функционира в ЕС", като най-високите проценти са в Ирландия (77%), Дания (75%), 
Португалия (72% ) и Полша (70%). В другия край на скалата са Франция (45%) и Обединеното кралство (46%). 
Гърция е единствената държава, в която по-голямата част от анкетираните не са "доволни" (60% срещу 36%). 
Доверието в ЕС се е увеличило в 20 държави-членки, като най-високите са резултатите в Литва (72%), Дания (68%) и Естония 
(60%). Освен това над половината от анкетираните „са склонни да се доверяват“ на ЕС в Малта (56%). В България и Унгария 
резултатите са еднакви (55%). 
Повечето европейци са съгласни, че "гласът им се отчита в ЕС". Средната стойност за ЕС достига 56% (+7 процентни пункта 
от есента на 2018 г.), като най-високите резултати се наблюдават в Швеция (86%), Дания (81%) и Холандия (76%). 
В ЕС като цяло подкрепата за еврото е стабилна на 62%. Мнозинството от анкетираните в 17 държави-членки заявяват, че 
националната икономическа ситуация е добра. Люксембург (94%), Дания (91%) и Холандия (90%) са страните с най-високи 
резултати. 
Най-ниският процент положителни мнения се наблюдава в Гърция (7%), Хърватия и България (и двете 20%). 
Голяма част от гражданите на ЕС подкрепят "свободното движение на граждани на ЕС, които могат да живеят, работят, 
учат и правят бизнес навсякъде в ЕС" (81%), като във всяка държава-членка на ЕС повече от две трети от анкетираните 
споделят това мнение, от Литва (94%) до Италия и Обединеното кралство (и двете 68%). 
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Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 7 август 
София. 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет. 
*** 
Бургас. 

- От 17.00 часа в Морска градина ще се проведе военен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Паметника на 
моряка по случай честването на 140-та годишнина от създаването на Военноморските сили. От 17.30 часа ще се 
проведе празнично шествие до Военен клуб - Бургас, а от 18.00 часа пресконференция на командира на ВМС. В 
18.00 часа е предвидено Тържествено събрание-концерт, а от 20.00 часа - концерт на ПДО за гостите и гражданите. 

*** 
Бургас/ к.к. "Свети Влас". 

- От 21.00 часа в к.к. "Свети Влас" ще се състои празничен концерт на ПДО на ВМС, посветен на 140-та годишнина от 
създаването на ВМС за жителетие и гостите на к.к. "Свети Влас". 

*** 
Варна. 

- От 10.30 ч. в Морската градина, близо до Слънчевия часовник, Европейски потребителски център България, който 
e към Комисията за защита на потребителите, ще отвори изнесен информационен щанд. Събитието ще бъде 
открито от Константин Арабаджиев, член на Комисията за защита на потребителите. 

*** 
Враца. 

- От 14.00 часа ще се проведе редовния месечен брифинг в ОДМВР-Враца. 
*** 
Перник. 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Община Перник ще се проведе ежемесечната кметска среща. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, ще гостува Зелени Балкани - 
Стара Загора. 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа в ж.к. "Орфей" - междублоково пространство на бл. № 29 и бл. № 30 ще се състои откриване на обект 
от проект "Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални 
пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково". 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Битката с чумата. Европейският съюз отпуска финансова помощ - интервю с еврококомисаря Витянис 
Андрюкайтис. Как ще се разпределят парите? - заместник-министър Янко Иванов 

- Предизборно: Какво ще реши Мая Манолова? Отговорът в минутите след 8:00 
- Комарите и треската. Какви опасности крият комарите и как да разпознаем опасните симптоми? 
- Потребителските права по време на отпуск. За какво да внимаваме през лятото? 
- История за силата на духа или как дете със синдром на Даун стана шампион по борба 

БТВ, "Тази сутрин" 
- За издръжката на живот и работещите бедни в България - гост социалния министър Бисер Петков; 
- Какво задължително трябва да имаме в колата за оказване на първа помощ на пътя и какви са глобите?; 
- Какви са причините за трагичния инцидент с 4-годишно дете в Розово?; 
- Защо в Сарафово искат да съдят енергото? На живо от Бургас; 
- Защо жителите на Благоевград решиха сами да асфалтират улицата си? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Как се стигна до нелепия инцидент, при който джип без шофьор потегли и прегази 4-годишно дете? 
- Българско семейство запази хотел край морето в Гърция, но се оказа настанено на 1 един час пеш от плажа. 
- Кой контролира цените на медицинските услуги в курортите по морето? Защо цената на един преглед може да 

стигне до 530 лева? 
- Как вандали задигнаха 80 метра от оградата на магистрала „Марица" и застрашиха живота на пътуващите? 
- Десетки съмнителни епруветки с кръв, захвърлени край Девня. Какъв е произходът им и има ли опасност за 

жителите на града? 
- На живо от бургаския квартал „Сарафово" протестират заради честите токови удари, които повреждат 

електрическите им уреди. 
- Солени глоби за пушене в Гърция? Какви ще са санкциите? 
- Певецът на „Уикеда" Ерол Ибрахимов с първото си самостоятелно парче. 
- На гости на крадливите макаци в гората на маймуните на остров Бали. 
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Publics.bg 
 
√ АЕЦ „Козлодуй“ отчете 197 млн. лв. печалба за първата половина на 2019 г. 
Подобрението на финансовия резултат се дължи на отчетения ръст на приходите от електроенергия от пазарна 
реализация 
АЕЦ „Козлодуй“ приключва първото полугодие на 2019 г. с печалба след данъци в размер на 197 млн. лв. Това става ясно 
от предварителните счетоводни данни, включени във финансовия отчет на централата за първата половина на годината. 
За сравнение, през същия период на миналата година е била отчетена печалба в размер на 99 млн. лв. Подобрението на 
финансовия резултат се дължи на отчетения ръст на приходите от електроенергия от пазарна реализация, в резултат на 
по-високи пазарни цени.  
През първо полугодие на 2019 г. оперативните приходи на АЕЦ „Козлодуй“ са в размер на 637 млн. лв., което е с 101 млн. 
лв. над отчетените за съпоставимия период на 2018 г., става ясно още от финансовия отчет на централата. Основната част 
(99%) от приходите са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 629 млн. лв. с ръст от 103 млн. 
лв. (20%).   
Във финансовия отчет са посочени два основни фактора за ръста на приходите. На първо място, това е отчетеният 
значителен ръст на приходите от пазарна реализация (130 млн. лв.), в следствие на положителния ефект от комбинацията 
на двата фактора - по-големи реализирани количества и по-високи пазарни цени. Второ, отчита се спад на приходите по 
регулирани цени с 27 млн. лв., в следствие на реализираните по-малки количества електроенергия на регулиран пазар, 
поради намалена квота.   
Разходите за осъществяване на оперативната дейност на Дружеството за първо полугодие на 2019 г. са в размер на 427 
млн. лв. и са на нивото на отчетените за същото полугодие на 2018 г. 
 
В. Банкерь 
 
√ Най-голямата банка в Европа плаща близо 300 млн. евро глоба 
Швейцарският филиал на банката HSBC се съгласи да заплати глоба в размер на 294.4 милиона евро, за да прекрати 
криминално разследване в Белгия по обвинения в масови измами и пране на пари. Споразумението трябва да получи 
одобрението на белгийските съдебни власти през септември, съобщи AFP. Обвиненията, свързани с дъщерното дружество 
HSBC Private Bank на британския банков гигант, са за стотици милиони евро и са свързани предимно с активи, притежавани 
от богати клиенти в основния център за търговия с диаманти в света Антверпен. Според брюкселската прокуратура, банката 
е заобикаляла европейското законодателство, извършвайки данъчни измами и пране на пари. 
HSBC Private Bank е помогнала на стотици богати клиенти да измамят белгийските данъчни власти, предоставяйки им 
достъп до офшорни сметки в задгранични данъчни убежища, предимно в Панама и Вирджинските острови, е становището 
на прокурорите. Освен, че трябва да заплати 294.4 млн. евро наказателна глоба, банката ще плати и 400 000 евро 
граждански щети на Белгия, уточни говорителката на прокуратурата Стефани Лагас. Тя подчерта, че през последните 5 
години HSBC Private Bank е предприела значителни реформи, за да ограничи възможността да бъде замесена в незаконни 
финансови транзакции, като е прекратила услуги, свързани с офшорни сметки и е назначила нов персонал. 
В края на 2014 г. след акции на белгийската икономическа полиция същият швейцарски филиал на най-голямата банка в 
Европа беше обвинен в сериозна и организирана измама, пране на пари, престъпна конспирация и незаконни действия 
като финансов посредник. Банката през ноември 2017 година се съгласи също и да заплати 300 милиона евро във Франция, 
за да избегне процес за пране на пари и данъчни измами. 
 
Дневник  
 
√ Полша премахна данъците върху доходите, но ще задържи ли с това младите 
Франчишек Филиповски, на 19 години, намира първата си работа във вегетариански ресторант във Варшава и възрастта му 
позволява да не плаща данъци благодарение на правило, което влезе в сила на 1 август. 
"Управляващата партия премахна данъка (върху дохода) за ненавършилите 26 години и по този начин си създава образа 
на благоразположена към младите хора, на които им предстои да гласуват", казва той пред "Франс прес", признавайки, че 
е възможно за решението да е изиграл роля и фактът, че след няколко месеца в Полша предстоят избори. 
Консервативното правителство смята, че от влязлата на 1 август мярка ще могат да се възползват близо два милиона млади 
хора (става дума за работещите по трудов договор, а не и за младите предприемачи), като целта е те да бъдат насърчени 
бързо да станат част от пазара на труда, на който все повече липсва работна ръка, заяви заместник-министърът на 
финансите Лешек Скиба. 
По този начин един млад човек в края на месеца ще печели с 18 процента повече, тъй като работодателят му няма да 
удържа данък, който да плаща на държавата. Обявената цел на правителството е също така да намали миграцията на 
млади хора към западните страни с техните по-високи заплати. 
"Като с магическа пръчка" 
"Трудно е да предвидиш всичко, да обещаеш нещо да стане като с магическа пръчка, но ние мислим, че младите, които се 
питат дали ще работят в Полша или в чужбина, ще видят, че разликата със Запада по отношение на нетната им заплата 
намалява и това ще ги мотивира да останат в Полша", казва Скиба. 
И което е още по-добре, смята той, "част от тези, които са вече в Западна Европа, в Германия, във Великобритания, във 
Франция или Ирландия, ще бъдат насърчени да помислят за връщане в Полша". 
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За държавата общата цена (на мярката) може да достигне 2.5 милиарда злоти (около 580 милиона евро), казва заместник-
министърът. Ако не бе приета новата мярка, половината от тази сума щеше да бъде получена от правителството, а другата 
- от общините. 
23-годишният Ян Пьотровски, друг младеж, с когото разговаря "Франс прес" и който от четири години работи в търговския 
и в банковия сектор, а сега търси работа в сектора на логистиката, е по-скоро скептичен по отношение на въздействието 
на инициативата. 
"Популизъм?" 
"Идеята бе лансирана точно преди изборите за Европейски парламент и по тази причина виждам в нея елемент на 
популизъм. Не очаквам сериозна финансова инжекция. По-скоро ще става дума за нещо от порядъка на 100-200 злоти (23-
46 евро)", казва той. 
Пьотровски признава, че "от две години мисли за емиграция" и подчертава, че няма да си промени мнението за подобна 
сума. "Честно казано, никак не ми харесва политиката на сегашното правителство и не очаквам тя да се промени. Много 
от приятелите ми са на същото мнение. Заплатите в Полша няма рязко да нараснат. Цените на жилищата са високи, бавно, 
но непрестанно се покачват и цените на храните", споделя младежът. 
Планът на правителството се посреща със скептицизъм и от либерални икономически експерти. Със сигурност би било 
добре, "ако правителството признае вредното въздействие на данъците върху икономиката", казва Анджей Садовски, 
президент на центъра "Адам Смит". 
"Премахването конкретно на този данък няма да доведе до голяма промяна в икономиката. За един предприемач скъпо 
излиза не данъкът върху дохода, който е 18 процента, а социалните осигуровки, които са 40 процента", казва експертът. 
Въпреки това работодателите са тези, които могат да спечелят от операцията, смята Садовски. "Ако наемат сега един млад 
човек, могат да му предложат заплата, от която няма да се налага да удържат данъка върху дохода от 18 процента", изтъква 
Садовски, който не изключва решението да е мотивирано от предстоящите избори. Експертът отбелязва, че в Полша, както 
и във Франция, властта често прави подаръци на избирателите преди избори. 
"В конкретния случай благоприятната за младите хора мярка има за цел да компенсира негативния ефект от увеличението 
на размера на осигурителните вноски върху малките компании", което ще влезе в сила през януари. 
Поддръжниците на благоприятната за младежите миниреформа дават пример с Швеция, където вече е правено такова  
нещо. 
През 2007 г. десноцентристкото правителство на Швеция намали наполовина социалните осигуровки на младите хора под 
26 години с надеждата да улесни достъпа им до пазара на труда. Левоцентисткото правителство отмени тази мярка през 
2016 г., обявявайки я за неефективна. 
 
√ Великобритания иска подобряване на търговските отношения с Канада след Брекзит 
Великобритания иска търговските й отношения с Канада да преминат "на по-висока степен" след Брекзит, заяви в Торонто 
британският външен министър Доминик Рааб, цитиран от "Франс прес", предаде БТА. 
"Искаме да разширим хоризонтите си и да издигнем нивото на амбицията си в света", заяви Рааб на съвместна 
пресконференция с канадската си колежка Кристия Фрийланд. 
"В този контекст искаме приятелството ни с Канада и канадския народ да премине на по-висока степен", особено в 
търговията, сътрудничеството в сигурността и борбата с климатичните промени, добави той. 
Великобритания е най-големият търговски партньор на Канада в Европа. По данни на канадското правителство през 2018 
г. търговският обмен е възлизал на 25.5 милиарда канадски долара (17.2 милиарда евро). 
"И двете страни се радват на процъфтяващи икономически и търговски връзки и се стремят към взаимноизгодни 
инвестиции в търговския обмен", каза Рааб. Великобритания "се надява да постигне споразумение" с Брюксел, но "при 
всяко положение ще напусне ЕС в края на октомври", заяви той. 
"Приоритет номер 1 за Великобритания е преходът да е възможно най-плавен", каза Рааб, който беше министър за 
Брекзит, а от две седмици е външен министър в правителството на Борис Джонсън. 
"Ние не просто имаме тесни връзки и сме не само съюзници. Ние сме братовчеди, ние сме едно семейство", заяви 
канадският външен министър Кристия Фрийланд, без да споменава евентуално търговско споразумение с Великобритания 
след Брекзит. 
"За Великобритания Брекзит е не само управление на криза, а и повод да се възползваме от огромната възможност, която 
ни дава възвърнатата ни свобода", заяви Рааб, който след Канада ще посети САЩ и Мексико. 
 
 


