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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Депозитите на фирми и домакинства възлизат на 76,3 млрд. лв. в края на юни 
Физически лица и предприятия са изтеглили заеми за 56,6 млрд. лв., показват данни на БНБ 
Тенденцията за намаляване на депозитите на домакинствата и фирмите през първото тримесечие на годината продължава 
и през второто. Това показват данни на БНБ, публикувани днес. Междувременно кредитите продължават да се увеличават, 
но на годишна база забавят ръста си. 
По-конкретно броят на корпоративните депозити, тези на домакинствата, както и нетърговските организации, обслужващи 
домакинствата, намалява общо с 1,7% спрямо юни 2018 г. при годишно понижение от 2,7% в края на март 2019 г., показват 
данните на БНБ. 
Общият им размер e 76,3 млрд. лв., което обаче е с 6,4% повече спрямо година по-рано. В края на юни 2019 г. спрямо края 
на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 0,2%, а размерът им се увеличава с 0,7%. 
В края  на юни фирмените депозити възлизат на 23,25 млрд. лв., което е с 2,6% повече на годишна база. Броят им е 600 
хил., което е с 4,7% по-малко спрямо второто тримесечие на 2018 г. Спрямо края на март 2019 г. броят им се увеличава с 
0,6%, а размерът им намалява с 0,5%. 
Спестяванията на физическите лица възлизат на 53 млрд. лв., което е с 8,2% повече отколкото в края на юни миналата 
година. Броят им обаче намалява с 1,5% на годишна база. 
От таблиците на БНБ става ясно още, че общо 916 физически лица и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, 
имат депозити над 1 млн. лв. Те са с 90 броя повече отколкото през юни 2018 г. 
3402 фирми пък имат спестявания над 1 млн. лв., което е с 282 повече спрямо полугодието на миналата година. 
При заемите също няма изненади. Общо кредитите на домакинства и фирми са близо 3,1 млн. броя, което е 1,8% повече 
спрямо юни 2018 г. Общият им размер e 56,6 млрд. лв., като той се повишава с 6,1% на годишна основа в сравнение със 
7,5% годишно увеличение към края на март 2019 г. 
Корпоративните кредити в края на второто тримесечие на 2019 г. са 151 хил. броя, като намаляват с 1,3%. В номинално 
изражение те възлизат на 33,8 млрд. лв., което представлява ръст от 4,8% на годишна база. 
Броя на заемите на домакинствата също се увеличава в края на полугодието, като те достигат 2,947 млн. броя (ръст от 2%). 
Размерът им нараства на годишна база с 8,1%, като достига 22,7 млрд. лв., при 11% годишно нарастване в края на 
предходното тримесечие. В края на юни 2019 г., в сравнение с края на март 2019 г., броят на тези кредити нараства с 0,2%, 
а размерът им – с 2,6%. 
Общо 175 физически лица и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, са изтеглили заеми над 1 млн. лв., 
показват данните на БНБ. Това е със 147 броя по-малко отколкото година по-рано. 5136 фирми пък са теглили заеми над 1 
млн. лв. Това е със 172 броя повече спрямо юни 2018 г. 
 
√ Отпускат още 116 млн. лв. за модернизация на жп линията Костенец - Септември 
Правителството одобри увеличение на размера на националното съфинансиране за проекта 
Правителството одобри увеличение на размера на националното съфинансиране за проекта "Модернизация на 
железопътен участък Костенец-Септември", съобщават от пресслужбата на кабинета. 
Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 116,4 млн. лева. 
С решението кабинетът поема ангажимент да осигури нужните средства за започване и завършване на строителството на 
най-тежкия участък от магистрала "Струма" - през Кресненското дефиле. Проектът предвижда изграждане на изцяло ново 
ляво платно в посока София източно от дефилето и рехабилитация на пътя в дефилето в посока Кулата. 
В момента от магистрала "Струма" се строи лот 3.1 от Благоевград до Крупник, а лот 3.3 до Сандански е в експлоатация. 
Националната компания "Железопътна инфраструктура"(НКЖИ) започна обществена поръчка за строителството на 
участъка Костенец-Септември през 2017 г.  Поръчката се обжалва повече от две години, като последното решение на ВАС 
от април 2019 г. потвърждава решението на НКЖИ за избор на изпълнител. 
Проектът се финансира по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Механизмът отпусна 178,2 млн. евро за ремонта на 
участъка. Договорът с Брюксел беше подписан в края на 2016 г. 
Модернизацията на жп линията Костенец-Септември е един от четирите железопътни проекта, одобрени за финансиране 
по МСЕ в периода 2014-2020 г. Отсечката е част от линията София – Пловдив - основен транспортен коридор, който свързва 
Турция и България с Централна и Западна Европа. Модернизирането на трасето е приоритет. По-голямата част от него беше 
ремонтирана също с европейски средства по линия на оперативната програма „Транспорт“ 2007-2013 г. 
Предвижда се железният път да се строи с проектна скорост 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове. 
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„Монитор“ 
 
√ Томислав Дончев ще отговаря за кметските избори  
Заместник министър-председателят Томислав Дончев ще отговаря за подготовката и произвеждането на изборите за 
общински съветници и кметове на 27 октомври, реши кабинетът днес.  
Дончев ще отговаря за координацията по изпълнението на дейностите, свързани с организационно-техническата 
подготовка на изборите. Решението касае задълженията и отговорностите и на други министри по подготовката и 
произвеждането на изборите. 
Възложено е на министъра на правосъдието Данаил Кирилов да издава наказателни постановления в случаите на 
установяване на нарушения на областните управители по Изборния кодекс. 
 
√ Словения е с най-високата средна заплата, България трета на Балканите 
Най-високата средна месечна заплата в Западните Балкани през тази година е в Словения – 1113 евро. Най-ниската е в 
Македония, където средното месечно възнаграждение възлиза на 413 евро, пише вестник „Нова Македония“. 
Според статистическите данни на изданието, средната заплата в Хърватия е 886 евро, в Черна гора – 516 евро, Босна и 
Херцеговина – 472 евро и Сърбия – 470 евро. Преди Македония е и Косово, където средното месечно възнаграждение е 
достигнало 422 евро. 
Ежедневникът отбелязва, че властите в Македония редовно подчертават непрекъснатото увеличение на средната месечна 
заплата. Правителството на Социалдемократическия съюз на Македония (СДСМ) многократно е заявявало, че планира в 
рамките на мандата си да вдигне този показател до 500 евро. При средна заплата от 413 евро доходите на македонците са 
много под месечните разходи за основни нужди. А именно, в синдикалната кошница на Федерацията на синдикатите на 
Македония (CCM) се казва, че на четиричленно семейство са нужни 531 евро за покриване на основните разходи, пише 
още изданието. 
За сравнение, според данните на НСИ средното месечно възнаграждение в България за първото тримесечие на 2019 
година възлиза на около 610 евро - 1209 лева. Според националната статистическа служба на Румъния към 11.02.2019 
година средната заплата в станата е 570 евро. 
 
√ Еврото губи популярност в кандидатите за Еврозоната 
Румънците най-ентусиазирани за влизане в паричния съюз  
Единната европейска валута губи своята привлекателност в страните, които се стремят да се присъединят към Еврозоната. 
При други държави обаче, присъединили се наскоро към нея, удовлетворението от еврото расте, показват данни на 
Евробарометъра на Европейската комисия (ЕК), цитирани от Bloomberg. 
Латвия се присъедини към единния валутен съюз през 2014 г., когато удовлетворението от еврото бе на близо 70%. 
Оттогава страната бележи ръст от 10% и днес латвийците са на 80% доволни от присъединяването си. Литва се присъедини 
само година по-късно като същият показател отбеляза стабилен ръст през годините, а днес също е на близо 80%. 
Картинката е много по-различна за кандидат-страните България и Хърватия. Последната е отбелязала 20% спад на интереса 
към валутата от 2013 г. насам като в момента едва около 40% от гражданите я подкрепят. 
Пикът на еврото у нас е бил по средата на 2013 г., когато удовлетворението е било близо 50%. Оттогава валутата постепенно 
губи своята привлекателност и днес, подобно на Хърватия, този процент е близо 40%. В другата крайност е северната ни 
съседка Румъния, в която ентусиазмът е най-висок в сравнение с други кандидати, показват още данните на 
Евробарометъра. 
 
News.bg 
 
√ Социални помощи - само ако детето редовно ходи на детска градина и училище 
Обвързват получаването на месечни социални помощи с редовното посещение на детска градина или училище. 
Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от 
правителството. 
С приетите промени институциите ще получават информация и ще правят необходимата проверка за отпускане на 
помощта по служебен ред. Това ще облекчи административната тежест за гражданите, които кандидатстват за социално 
подпомагане. 
Припомняме, през март бе предложено социалните помощи да бъдат обвързани с получаването на месечните помощи за 
безработни, за наем на заплащане на общинско жилище и месечните помощи за деца с редовното посещение на 
учениците в задължителната форма на обучение. По този начин няма да има повече вратички в закона и една част от 
родителите да изпращат децата си на училище само за два дни и след това те да липсват с месеци, а в същото време да се 
водят редовни. 
Предложението е за година без социална помощ да остава семейство, чието дете от предучилищна група отсъства повече 
от три дни за една учебна година. За учениците санкцията е за отсъствие от пет учебни часа. Сега от помощ се лишава 
семейството при отсъствие на детето за срок от месец. 
Над 39 000 семейства миналата година са били санкционирани, тъй като не са пращали децата си на училище или на 
предучилищна. Това е с 3000 повече в сравнение с 2017, като в МТСП се отбелязват тенденции на рецидиви. 
Във връзка с преустановяването на дейността на Министерството на здравеопазването по издаването на разрешения за 
лечение в чужбина, закриването на "Фонд за лечение на деца" и преминаването на съответните дейности към НЗОК от 1 
април тази година, се актуализира механизмът за подпомагане на правоимащите лица за покриване на съответните дневни 
и квартирни разходи. 
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С промяната се продължава установената практика тези хора да получават съответната финансова помощ от държавата, 
свързана с разрешаването на здравословен проблем - в случая вече от НЗОК и от Министерството на труда и социалната 
политика. 
 
√ Димов чака да мине кризата с чумата за да се предприемат нови мерки 
През районните инспекции следим да има минимален риск при загробването на заразените с африканска чума прасета. 
По-рано миналата година тези места е трябвало да бъдат определени, ако евентуално се стигне до подобна ситуация. 
Това каза пред БНТ министърът на околната среда и водите Нено Димов. По думите му след преминаване на кризисната 
ситуация ще се предприемат нови мерки. 
В рамките на националните паркове ще се залагат капани, въпреки че ловният сезон все още не е започнал. Има 
финансиране това да се случи, за да се намали популацията на дивата свиня. Тя трябва да бъде сведена под 0,3 на хектар. 
Служителите на Национален парк Рила не могат да бъдат навсякъде и да следят за нарушения, тъй като той е с размер на 
няколко града. 
Глобата е в размер между 500 и 5000 лева. При сигнал от гражданите служителите могат да реагират, обясни Димов по 
отношение любителско видео в социалните мрежи на мъж, който се къпе в езерото Окото. При всички положения имаме 
нужда от промяна в правилата в планинския туризъм, смята Димов. 
Припомняме, че не спират протестите до село Крушаре заради чумата по свинете. 
По-рано зам.-министърът на земеделието Янко Иванов заяви, че може да се наложи да поискаме още пари от ЕС за 
справяне с чумата. 
Във вторник, 6 август, стана ясно, че ЕС ни дава 13,9 млн. лв. за борба със заразата. Новината дойде от срещата на министър 
Десислава Танева с еврокомисаря по здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис. 
Мая Манолова пък заяви, че властта се опитва да прехвърли безхаберието си на хората. 
На протест на стопаните в Първомай омбудсманът настоя държавата да обезщети собствениците на прасета. 
 
БНТ 
 
√ Правителството промени четири екологични наредби 
С промени в четири наредби правителството уреди провеждането на обединената процедура при инвестиционно 
предложение, което подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), комплексно 
разрешително и/или доклад за безопасност в случаите, когато предприятие е с висок рисков потенциал. 
Променени са наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за 
условията и реда за издаване на Комплексни разрешителни и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и за ограничаване на последствията от тях, съобщиха от правителствената пресслужба. 
С измененията на наредбите се намаляват сроковете за произнасяне на всеки един етап от общата процедура от страна на 
компетентния орган, както и задължителните за представяне документи и информацията. Промените оптимизират реда и 
условията на процедурите, както и дейността и начина на работа на комисиите, които осъществяват контрол чрез 
съвместни проверки на съоръженията и инсталациите класифицирани с нисък или висок рисков потенциал. 
 
Правителството гарантира до 741 млн. лв. финансиране за АМ "Струма" през Кресна  
Правителството прие решение да осигури национално финансиране в размер до 741 млн. лв. за довършване на АМ 
"Струма" - Лот 3.2 от Крупник до Кресна. Това е най-тежкият и най-сложен участък от магистралата. Кабинетът гласува и 
100 000 лева за продължаване на разкопките в античния град Хераклея Синтика край Рупите, както и 116 млн. 
допълнително за реконструкцията на жп линията "Костенец-Септември". 
С националното финансиране и евросредства ще се строи най-тежкият участък от магистралата - през Кресненското 
дефиле: ново ляво платно източно от дефилето - в посока София и рехабилитация на пътя в дефилето - към Кулата. 
В момента по АМ "Струма" се строи лот 3.1 от Благоевград до Крупник, а лот 3.3 до Сандански е в експлоатация. 
100 000 лева правителството даде и за разкопките в античния град Хераклея Синтика край Рупите до Петрич. 
Боил Банов, министър на културата: Това е и единственият град на древните македони, проучващ се на територията на 
България, което го определя като уникален и от научна гледна точка. 
До момента археолозите са разкрили две-трети от централния площад на античния град. 
доц. Людмил Вагалински, археолог: И в момента това е най-посещаваният обект археологически, а покрай него и музеят в 
Петрич, в целия Югозапад. Хора от 50 държави, над 60 000 човека. 
Премиерът, който получи албум със снимки от разкопките, настоя археолозите, които са спрели проучванията от три дни 
заради липса на средства, да започнат работа още утре. 
Бойко Борисов, министър-председател на Р. България: Ето ти го албумчето, като излезеш. После ще ми го върнеш, но ако 
някой от журналистите има интерес да им разкажеш за какво става въпрос. Ще дойдем да ги видим, вие нали август 
работите сега на макс? 
Миналата година кабинетът отпусна 100 000 лева за разкопки, а през май тази година - 1,5 млн. за рехабилитация на пътя 
Рупите-Хераклея Синтика. 
Димитър Бръчков, кмет на Петрич: Стремим се заедно държава-община и екипът на археолозите заедно да изградим 
един голям туристически обект. 
 
√ Данъчни запечатаха 15 търговски обекта в Слънчев бряг  
Данъчни инспектори запечатаха 15 търговски обекта за 48 часа в курорта Слънчев бряг. Причината - да се осигурят 
доказателства за целите на ревизионни действия. 
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Проверени са 60 обекта, 20 от които са на две бургаски фирми, а другите на фирми, регистрирани в София. 
Запечатаните обекти са предимно магазини и заведения за бързо хранене, а моментните им обороти са иззети от 
данъчните. 
Според тях, става дума за фирми без дълготрайни материални активи, които отчитат обороти, но натрупват и не плащат 
дължими данъци и осигуровки. 
Фирмите са собственост на рискови лица и в тях се назначават работници, подават се данни за трудовите договори, но не 
се подават осигурителни декларации и не се внасят дължимите осигуровки. 
Под наблюдение от данъчните са близо 200 такива фирми, които стопанисват около 600 търговски обекта по морето. 
 
√ Позиция на ВСС за избора на главен прокурор 
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет излезе с позиция, разпространена от говорителя й Даниела Машева, за 
атаките срещу номинирания за главен прокурор Иван Гешев и срещу прокурорите и следователите, подкрепили 
кандидатурата му. 
От колегията изразяват безпокойството си от негативната кампания, която се реализира в част от медиите и дискредитира 
прокурорската институция. 
Заявяват още, че процедурата за избор на главен прокурор трябва да се води със сериозни аргументи и добронамерен тон. 
Призовават обществото и медиите за повече толерантност при обсъждането на избор на нов главен прокурор. 
 
√ Рекорден интерес към учителската професия в Бургас 
Рекорден интерес към учителската професия в Бургас - 48 души се борят само за едно място. От началото на лятната 
ваканция в морския град са обявени близо сто свободни места за учители и кандидатите се увеличават. 
Ралица от Хасково е една от избраните между всичките 72-ма кандидати за двете свободни места в училище „Георги 
Бенковски". Има 7 години опит и вече е назначена за учител по английски в трети и четвърти клас. 
Ралица Крайнова: Учителската професия е най-хубавата професия, да работиш с деца и да получаваш тази огромна любов, 
която те ти дават - няма по-хубаво нещо от това. 
Сред водещите критерии, по които се оценяват кандидатите, е представянето им на интервюто пред комисията и в 
събеседването с директора. 
Валя Димитрова, председател на комисията в училище „Г. Бенковски": Любовта към децата. Това как говорят за работата 
си с децата, какво се прави с тях. 
Увеличението на учителските заплати също е сериозен фактор за засиления интерес към професията. С делегираните 
бюджети и добрия мениджмънт, в някои училища повишението на възнагражденията е стигнало до 28%. С всички добавки 
някои учители взимат до 2000 лева, а младите започват с 1000 лева заплата. 
Инж. Виолета Илиева, началник на РИО-Бургас: Да видите колко получава един директор в област Бургас. Основната 
заплата е 2278 лв. и прослужено време 888 лв. Това са стандартните твърди компоненти на работната заплата. Който му се 
работи, трудът му ще бъде богато възнаграден, такива времена дойдоха най-после. 
За засиления интерес към професията в морския град допринасят добрата материална база и ремонтираните училища, 
някои от тях непипани от десетилетия. 
 
√ 26 медала спечелиха български ученици на състезание по математика в ЮАР 
Пореден успех за България в областта на математиката. 36 българчета от пет училища в страната извоюваха общо 26 
медала на състезание в Дърбан, Южна Африка. Отборите са съставени от деца между 12 и 16 години и са от училища в 
София, Варна и Бургас. 
Младите математици се прибраха с 5 златни, 13 сребърни и 8 бронзови медала от индивидуалното състезание в Южна 
Африка. 
България се пребори с конкуренцията на 27 държави. 
Ивайла: Първо, има индивидуално, а после отборно. На индивидуалното има 12 задачи с отговор и после 3 задачи за 
описване, които са само за 2 часа. По-лесно е да си в отбор, защото има кой да те покрие, ако нещо сгрешиш. 
Иван: Залага се на бързината като трудност. Дават сравнително много задачи за кратко време. Целта е да се намери 
възможно най-бързото решение без да се изпада в подробности. Има няколко такива състезания през годината и това е 
едно от тях. 
Децата прекараха в Южна Африка 6 дни, в които успяха да се докоснат до друга култура и да завържат нови приятелства.  
Крон Ви До: Идеята на състезанието е да се направят контакти освен да се решават задачи. Имаме и допълнителна награда 
за приятелски настроен отбор. 
 
√ ООН: Пхенян е откраднал 2 млрд. долара чрез хакерски атаки 
Северна Корея е откраднала 2 млрд долара, с цел финансиране на ракетната си програма чрез кибератаки. Това посочва 
доклад на Обединените нации. 
Според конфиденциалния доклад на Обединените нации, мишените на Пхенян са били банкови институции и борси за 
криптовалути. В момента се разследват 35 хакерски атаки, посочват източници на Би Би Си. Разследва се и потенциално 
"крипто-копаене", за което Северна Корея използвала мощни компютри за генериране на виртуална валута, която да бъде 
обменена в чужда. 
Докладът също посочва, че действията на Северна Корея срещу борсите за криптовалута за позволили на азиатската страна 
"да си набави приходи по начин, който е труден за проследяване и не е обект на строг контрол от традиционния банков 
сектор". 
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В отговор, говорител на държавния департамент на Съединените щати заяви пред агенция Ройтерс, че "Вашингтон 
призовава всички отговорни държави да предприемат действия, с които да се противопоставят на Северна Корея и 
хакерските атаки, които имат за цел финансиране на незаконните ракетни програми на Пхенян". 
Наскоро Северна Корея изстреля две балистични ракети за четвърти път в рамките на две седмици. Според Пхенян 
съвместните учения между корейските и американски войски са нелигитимни. 
 
В. Банкерь 
 
√ Румяна Бъчварова връчи акредитивните си писма на президента на Израел 
Днес връчих акредитивните си писма на президента на Държавата Израел Реувен Ривлин. За мен е изключителна чест да 
представлявам Република България в Израел, където българите се чувстваме сред приятели. Това написа Румяна 
Бъчварова на страницата си във Фейсбук. 
"По време на срещата с държавния глава г-н Реувен Ривлин успяхме да обсъдим редица теми за сътрудничеството между 
Република България и Държавата Израел, както и бъдещата съвместна работа между двете страни. 
Изключително съм признателна за това, че Президентът посочи заслугата на България за спасяването на българските евреи 
и изтъкна основните постижения в двустранните отношения. 
Той подчерта потенциала на партньорството и акцентира, че то може да бъде засилено още за развитие на двустранното 
икономическо сътрудничество, особено в сферата на иновациите, науката и енергетиката. 
В рамките на разговора аз засвидетелствах още веднъж ангажимента и решимостта на българската страна да работи 
приоритетно за постигането на конкретни практически резултати по вече съществуващите споразумения, както и да бъде 
положено началото на нови", написа Румяна Бъчварова. 
 
„Дума“ 
 
√ Евроинспектори поемат контрола върху чумата у нас 
Властта призна за провал при ограничаването на популацията от диви прасета 
От 21 септември до 3 октомври България ще бъде подложена на проверка за мерките, които предприема в борбата срещу 
африканската чума по свинете, обяви вчера пред БНР министърът на земеделието Десислава Танева. В началото на 
седмицата тя бе в Брюксел, за да търси финансова помощ за ограничаване на заразата от африканска чума по свинете. 
Нямам притеснения в това отношение, защото мерките, които прилагаме, са одобрени от Еврокомисията. Съществува 
специална пътна карта, допълни тя. Ще има одит от Европейската комисия по отношение на мерките, които прилагаме за 
африканската чума по свинете, допълни Танева. 
България е поискала от Европейската комисия спешно да получи 11 млн. евро, с които да бъдат изплатени обезщетения 
на собствениците на заразени с африканска чума свинекомплекси, където прасетата се избиват, и вече са унищожени 80 
хил. от общо 126 хил засегнати животни. Очаква се до 30 дни помощта да бъде одобрена, като се търсят начини от 
европейския бюджет да се отпуснат средства за компенсация и на стопани на регистрирани малки обекти за отглеждане 
на прасета, които също са заразени и подлежат на евтаназиране. 
Страната ни ще получи от Брюксел и 2.9 млн. лв. за покриване на най-неотложните нужди за прилагане на мерките за 
спиране на заразата. С тях ще се купи лабораторно оборудване и ще се извършват и проби за наличието на болестта. 
Финансовата помощ бе обявена от земеделското министерство след среща на агроминистъра Десислава Танева с 
еврокомисаря по здравеопазването Витянис Андрюкайтис в Брюксел. 
Компенсациите са за всички регистрирани свиневъди. Половината от разговорите в Брюксел бяха да обясняваме какво 
представляват незаконните стопанства. Подобно понятие за ЕК не съществува, уточни министърът. Според нея законът 
позволява в лични стопанства тип "заден двор" да се отглеждат до 5 прасета за угояване без свине майки. 
Междувременно зам.-министърът на земеделието Янко Иванов призна, че властта се е провалила в опитите да ограничи 
популацията от диви прасета, които се оказаха основен преносител на африканската чума. Омбудсманът Мая Манолова 
също разви тезата, че управляващите са абдикирали от проблема. "Въпреки разясненията и обещанията за справяне с 
кризата гражданите нямат доверие в институциите, съмняват се в необходимостта от крутите мерки, чувстват се като 
изкупителна жертва и заплащат жестока цена. Вместо бърза реакция и умни решения трайното впечатление е, че се 
абдикира от борбата с чумата и се прехвърля изцяло отговорността върху собствениците, нареждайки им сами да 
унищожат животните си. В същото време няма посочени места къде да бъдат заровени остатъците, което крие опасност от 
сериозни екологични щети", написа тя във фейсбук профила си. 
 
√ Електромобилите със зелени номера  
Електромобилите ще бъдат със зелени табели, а номерът върху тях  ще бъде изписан с черен цвят. Това предвиждат 
промени в наредбата за регистриране, публикувани за обществено обсъждане. Вносител е вътрешният министър Младен 
Маринов. Целта на табелите е да направи екоавтомобилите по-разпознаваеми за обществото и така да се стимулира 
грижата за околната среда. Белите табели, които в момента стоят на електрическите коли, ще останат валидни и след 
влизането в сила на наредбата. При промени в регистрацията ще могат да се подменят с новите. В мотивите се посочва, че 
в Норвегия, Австрия и Канада вече е въведена такава практика, а от миналата есен и в Англия са обявени намерения за 
това. Регистрираните у нас коли, задвижвани с електрически двигател, са 984 към края на юли, показват данни на МВР до 
началото на август. С промените се предвижда номерата на нови коли да може да се слагат и извън пунктовете на КАТ, ако 
собственик е заявил поне 5 превозни средства. 
Когато услугите са за автомобили, чийто регистрационен номер се различава от стандартните, се изискват поне 10 
автомобила на един собственик. Услугите няма да са позволени, ако е наложен запор или друго законово ограничение на 
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превозното средство, както и в случаите, когато не е изяснена собствеността му или има несъответствие с нормативните 
изисквания. Предвижда се от 1 октомври 2020 г. Министерството на финансите по служебен път да представя информация 
за платен данък на превозните средства. Ако собственикът на автомобил не може да покаже документ, че налогът е платен, 
ще му се отказва прекратяване на регистрация. 
 
Дарик  
 
√ ГДБОП спря 40 нелегални сайта за теглене на филми 
Антимафиоти разбиха над 40 сайта с филми, информира МВР и допълва, че е задържан 44-годишен мъж от София. 
Първоначално публикувал филмите в една част от контролираните от него сайтове. След достигне на определен брой 
посетители и генериран трафик - за който респективно получавал заплащане от Google, той свалял произведенията и ги 
споделял отново, но в част от другите домейни. 
Процедурата се повтаряла 4-5 пъти до изчерпване на ресурса от контролираните от него сайтове. Така, за едни и същи 
обекти на авторско право, столичанинът получавал многократно заплащане от Google, тъй като се касаело за интернет 
трафик към различни домейни. 
По-голямата част от сайтовете били разположени в интернет пространството на една от най-големите международни 
компании за предоставяне на облачни услуги в САЩ. 
 
БНР 
 
√ НОИ има нова услуга за проверка на обезщетения 
Националният осигурителен институт (НОИ) ще предлага нова услуга от понеделник. 
Всеки осигурен ще може да получава чрез SMS или по електронна поща информация за преведените суми по обезщетения 
за временна неработоспособност, майчинство или при осиновяване на дете. 
За целта е необходимо хората да заявят услугата през сайта на Националния осигурителен институт (НОИ), в рубриката 
"Електронни услуги", като въведат ЕГН и персонален идентификационен код. 
                                               
√ Акад. Ат. Атанасов: България може да храни 5 Българии 
Семената са национална сигурност и суверенитет на една държава, смята той 
Интервю на Лъчезар Цветков с акад. Атанас Атанасов в предаването ''12+4'' 
"Имайки предвид природните ѝ дадености, считаме ,че България може да храни 5 Българии". Това заяви пред БНР акад. 
Атанас Атанасов, който, заедно с други учени от БАН, подготвя документ за приоритетите в земеделието. 
Той уточни, че земеделието е и храна, и здраве, защото качествената храна значи и добро здраве. "Земеделието дава 
суровина за всички останали индустрии", добави той и посочи, че близо 60% от лекарствените съставки са от естествен 
произход. 
В предаването "12+4" по програма "Хоризонт" акад. Атанасов коментира опасността да изчезнат традиционните български 
земеделски култури: 
"Това е вече пълна реалност. След като пшеницата, която е най-традиционната българска култура, ние вече по-малко от 
50% от площите в страната засяваме със собствени семена, а при плодове, зеленчуци и другите култури, като слънчоглед, 
царевица, ние достигаме по-малко от 10%, 5%, това означава, че има опасност". 
По думите му семената са национална сигурност и суверенитет на една държава: 
"Ние можем да произведем бутикови продукти с висока добавена стойност, които ще помогнат и за здравето на хората". 
Акад. Атанас Атанасов обобщи, че разнообразието от култури, които се засаждат в страната, е свързано с качеството на 
храната. 
 
√ Жълт код за опасни жеги е обявен в 16 области на страната 
Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес в 16 области на страната. Предупреждението е в сила за Видин, 
Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара 
Загора, Сливен, Ямбол и Хасково.  
На места се очаква максималните температури да достигнат до 38 градуса.  
В най-топлите часове от деня от Столична община ще раздават минерална вода. Ще има пунктове за питейна вода четири 
места - на площадите "Св. Неделя", "Славейков", "Орлов мост" и при пилоните на Националния дворец на културата. 
 
√ Гърция, Кипър и Израел обсъждат възможности за алтернативни пътища за доставка на газ към Европа  
Енергийно сътрудничество в търсене на алтернативни пътища за доставка на газ към Европа обсъждат на срещата в Атина 
министрите на енергетиката на Гърция, Кипър и Израел с участието на зам.-министъра на външните работи на САЩ Франсис 
Фанън. 
Вашингтон официално подкрепя тристранното партньорство в Източното Средиземноморие за ограничаване на руското 
енергийно влияние в този район. 
Атина, от своя страна, търси американска подкрепа при заплахата Анкара да реализира сондажи в морски район, който 
принадлежи на Гърция. Напрежението между Турция и Кипър все повече се задълбочава с присъствието на турски 
сондажни кораби в близост до кипърската морска зона.  
Анкара се противопоставя на проекта за подводен газопровод, като счита,че той е "антитурски" и настоява Турция да бъде 
включена в разпределението на енергийните ресурси в южното Средиземноморие. 
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Това напрежение рефлектира и върху отношенията на Турция към Кипър и Гърция и води до увеличаване на напрежението 
в Егейско море. 
По изявление от  днешната енергийна среща в Атина е ясно, че Вашингтон изцяло подкрепя реализирането на подводен 
газопровод, който ще захранва с газ от Кипър към Италия. 
Този проект е възможност и за енергийни доставки към България чрез интерконектора Комотини - Стара Загора. 
Гръцкият министър на енергетиката съобщи, че скоро започват сондажите до остров Крит. 
Министрите обсъдиха и доставките на американски втечнен газ към платформите на гръцкия остров Ревитуса и към 
Александруполис. 
Има споразумение България, при необходимост, да получава и необходимо количество газ от тези места. 
 
„Мениджър“ 
 
√ Пазарът на логистични имоти в София продължава да расте 
Пазарът на логистични имоти в София отбелязва второ поредно тримесечие с ръст в строителството и висока наемна 
активност. Това показва докладът на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton за първото полугодие. Общата 
площ на новозавършените проекти през последните три месеца е 72 500 кв. м. 
„Пазарът на индустриални имоти постепенно преодолява недостига на модерни площи. Обемът новозавършени проекти 
е сравнително по-голям от този през същия период на миналата година, което е показателно за възстановяването в този 
сегмент. Очакваме делът на свободните площи за отдаване под наем да остане близък до сегашните нива, тъй като 
завършените през периода проекти са предимно за собствено ползване и строителство по поръчка“, коментира Жоро 
Ангелов, мениджър „Индустриални имоти и развитие на парцели“ в Cushman & Wakefield Forton. 
Към първото полугодие на 2019 г. индустриалните имоти в строеж в района на София са 202 000 кв. м., от които над 40% 
са предназначени за отдаване под наем, сочат данните на Cushman & Wakefield Forton. Интересът към строителство на 
логистични сгради за отдаване под наем се обуславя от повишената наемна активност и нарасналите наемни цени. 
Усвоените площи през първите шест месеца на 2019 г. са приблизително 45 300 кв. м. Търсенето на наемателите е 
фокусирано върху новите фази на индустриални и логистични паркове около София, както и сключване на предварителни 
договори за наем още в етап на строеж.  С въвеждането в експлоатация на няколко нови обекта, общият обем складови 
площи на пазара през второто тримесечие достигна 1 159 600 кв. м, сочат данните на Cushman & Wakefield Forton. Първата 
фаза на Логистичния център на датската компания за стоки за дома JYSK е най-големият завършен проект за периода, който 
се намира в Икономическа зона София - Божурище. Сред значимите новозавършени проекти през второто тримесечие са 
разширението на производствената база на Behr-Hella Thermocontrol, куриерският център на Спиди в Божурище, новият 
център за данни на Equinix до Летище София и центърът за съхранение на документи и архиви на Банка ДСК в Индустриален 
Парк София - Изток. След няколко години на недостиг на качествени логистични имоти, ръстът в предлагането на такива 
постепенно ще балансира пазара. Стабилните наемни нива и ниският дял на свободните площи засилиха инвеститорския 
интерес към София и очакваме в следващите 2 години с увеличаването на конкуренцията да се разнообрази и изборът 
пред наемателите, сочат данните на Cushman & Wakefield Forton. 
 
√ Дефицит на храни заплашва Великобритания при Брекзит без споразумение  
Брекзит без споразумение би могъл да доведе до "недостиг" и "сериозни смущения" в снабдяването с хранителни 
продукти. Това предупреди днес британската федерация по храните и напитките, цитирана от Франс прес и БТА. 
"Никога не сме казвали, че страната би умряла от глад. Не става въпрос за това, но ще има недостиг", каза главният 
оперативен директор на федерацията Тим Райкрофт. 
"Смятаме, че ще има сериозни смущения, които ще продължат седмици или месеци след напускането на ЕС. Те биха могли 
да бъдат леко смекчени с натрупване на резервни запаси през първите седмици, но при пресните продукти това не би 
могло да трае дълго", заяви той. 
Вероятността за "рязък" Брекзит без споразумение стана още по-реална след идването на власт на Борис Джонсън. Новият 
британски премиер обеща, че страната му ще напусне ЕС на 31 октомври със или без споразумение с Брюксел. 
В случай на излизане от ЕС без споразумение, Брюксел обяви, че незабавно ще въведе митнически контрол, проверки за 
безопасността на хранителните стоки и за спазването на европейските норми на границата с Великобритания. Това 
събужда страхове за трудности в доставките на храни. 
Тим Райкрофт заяви, че 31 октомври, датата за Брекзит, е вероятно "най-лошата" за хранителния сектор. С наближаването 
на Коледа складовете вече ще са пълни и компаниите биха могли трудно да натрупат резерви, каза той. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 8 август 
София. 

- От 10.00 часа пред МБАЛ Токуда ще се проведе протест в защита на медицинската сестра Мая Илиева. 
- От 16.00 часа в институцията на омбудсмана, ще се проведе втора среща по искане на гражданските инициативи 

от столичните квартали „Горубляне", „Дървеница", „Бусманци", „Кривина", „Казичене", „Обеля", „Младост", „Овча 
купел", „Дианабад" и др. Гражданите протестират срещу презастрояването, както и за правото на достойно 
обезщетение на собствениците с възстановени имоти. 

*** 
Бургас 
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- В 11.00 часа в сградата на бившето Немското училище кметът Димитър Николов ще представи подробности за 
предстоящата му реконструкция. 

*** 
Варна. 

- Между 10.30 ч. и 12.30 ч. в Зала 1 на Икономически университет - Варна ще се проведе среща на тема „Резултати 
от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020" и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа" за 
периода 2021 - 2027 г." с експерти от Министерството на образованието и науката. 

- От 12.30 часа в Морска гара ще се състои Закриване на Спартакиадата на ВМС по морски спортове. От 14.30 часа в 
Щаба на ВМС - голям салон ще се състои Валидиране на пощенска марка - 140 години Военноморски сили на 
Република България. От 16.00 часа ще се състои обявяване на заповеди на областния управител на Варненска 
област, кмета на Община Варна и командира на ВМС за награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
по случай Празника на ВМС. 

- От 14.00 часа в Голям салон на Щаба на ВМС ще се проведе валидиране на пощенска марка - 140 години 
Военноморски сили на Република България. След това ще бъдат обявени заповеди на областния управител, кмета 
и командира на ВМС за награждаване на военнослужещи и цивилни служители по случай Празника на ВМС. 

- От 17.00 часа до община Варна ще се проведе протест в защита на Мая Илиева под надслов ,,Не на страха Аз съм 
Мая Илиева". 

*** 
Добрич. 

- От 11.00 часа в малката зала на Общината ще се състои брифинг по повод предстоящия ремонт на къщата на 
Адриана Будевска. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в залата на Областна администрация - Кюстендил ще се проведе заседание на Областна епизоотична 
комисия. 

*** 
Плевен. 

- От 15.00 часа в Областна администрация 
*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация-Русе ще се проведе заседание на Постоянно действащата 
областна епизоотична комисия ия, зала ,,Плевен" ще се състои заседание на областната епизоотична комисия. 

*** 
Разград. 

- От 11.00 часа в зала 712 на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична 
комисия. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в Зала 2 на Областна администрация, Областната епизоотична комисия ще проведе ежеседмичното 
си заседание. 

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

- Шанс за живот - ще има ли спасение за хората, които чакат трансплантация 
- Има ли опасност от екокатастрофа заради африканската чума - министър Нено Димов 
- Битката с чумата продължава - как ще се унищожи заразата 
- Опасностите в морето - спасителите съветват как да се предпазим от фатални инциденти 
- След кралски указ: исторически промени за жените в Саудитска Арабия. Какви са правата им? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На живо от Пирин. Двама възрастни мъже се загубиха в планината. Единият се появи, откриха ли втория? 
- След случая със скандалната бележка в "Златни пясъци", трябва ли да има таван за цените на прегледите? 
- Училище приема ученици, а няма сграда. Как се учи под наем? 
- В Мадрид с актьора Наум Шопов. Състезатели с кампания за безопасно шофиране. 

 
Economy News 
 
√ +1.5 млн. лв. печалба отчита БФБ 
Към края на първото шестмесечие на 2019 г. нетният финансов резултат, реализиран от „Българска фондова борса" АД 
(БФБ) е положителен в размер на 1 505 хил. лв., което се дължи главно на ръст на „Финансови прни 2019 годинаиходи" и 
спад в оперативните приходи и оперативните разходи. Това става ясно от публикувания на интернет страницата на 
борсата Междинен доклад за дейността на БФБ АД през първото шестмесечие на 2019 г. 
В сравнение със същия период на миналата година печалбата е нараснали над 3.5 пъти, когато в края на юни 2018 година 
е отчетена печалба в размер на 430 хил. лева. 
По отношение на приходите от основна дейност Борсата реализира спад спрямо същия период на 2018 г. от 10.7%, който 
се дължи главно на намалели приходи от Комисиони за сделки на Борсата (37%) и Такси за интернет търговия (-60%). По 
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позицията Такси за информационно обслужване е отчетен ръст с 6%, но най-много са нараснали приходите (пет пъти) от 
Такса за промяна на параметри на емисиите, като в абсолютен размер и двете увеличения са незначителни на фона на 
спада в Приходи от комисионни със 136 хил. лева. 
Като цяло „Финансовите приходи" са нараснали от 622 хил. лв. през първото шестмесечие на 2018 година до 1 751 хил. лв. 
заради отчетените в тях приходи дивидент, разпределен от дъщерното дружество Българска независима енергийна борса 
(БНЕБ). 
В перото „Други доходи от дейността" е отразена възстановена от синдиците на КТБ АД сума от масата на 
несъстоятелността в размер на 30 хил. лв. По останалите приходни пера има незначително в абсолютна стойност 
разнопосочно движение. 
Откъде идват приходите от информационно обслужване 
От междинния доклад става ясно, че най-голямо увеличение на приходите е отчетено от информационно обслужване 
(разпространение на информация за борсовите сделки). По това перо БФБ е получила 246 хил. лв. за първото полугодие 
на 2019 г., спрямо 232 хил. лв. за същия период на 2018 г., което се дължи на нарасналия брой потребители на тази 
информация, каквито са специализираните сайтове, вкл. и infostock.bg, както и световни информационни агенции като 
„Ройтерс" и „Блумбърг". 
Към 30.06.2018 г. е реализирана загуба от оперативна дейност в размер на 192 хил. лв., а през текущия период (към 
30.06.2019 г.) оперативната загуба е на стойност 243 хил. лв. Загубата от оперативна дейност е в следствие на ниските нива 
на приходите от основната дейност, по-конкретно - ниските приходи от Комисиони за сделки на Борсата и от 
Информационно обслужване. Общият всеобхватен доход за периода се променя от 397 хиляди лева към 30 юни 2018 
година до 1 504 хил. лв. в края на отчетния период. 
По основните разходни пера има намаление от 0.43% спрямо 30.06.2018 година. Нарастване с 36 хиляди лева или 8.43% 
има при „Разходи за външни услуги", а „Разходи за персонала" на свой ред намаляват с 2,77% или 17 хил. лева. Стойността 
на „Други разходи за дейността" намалява с 31,67% или 19 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера е 
незначителна. 
Оборотът и сделките спадат 
Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през първото шестмесечие на 2019 година възлиза на 150 640 
418 лева. За сравнение, през първата половина на 2018 той е бил 274 765 660 лева, което представлява спад от над 45%. 
Това се дължи на намаление на оборота с всички групи финансови инструменти, като особено очевиден е спадът в оборота 
с Други финансови инструменти, където е отразено първичното публично предлагане, осъществено през юни 2018 година. 
Оборотът с акции (без АДСИЦ) спадна със 17,35%, с АДСИЦ намаля с 1,37%, оборотът с облигации бе 77% по-нисък, а 
оборотът с Борсово търгувани продукти намаля с 55%. В абсолютна стойност най-значителен бе спадът в оборота с акции, 
който намаля с над 26 милиона лева. Най-нисък бе оборотът през юни: 12,8 млн. лв., а най-висок - през март: 40,2 млн. лв. 
Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през първото шестмесечие на 2018 година достигна 23 769. 
За сравнение, през аналогичния период на 2018 той е бил 28 790, което представлява спад от 17% или над 5 хиляди сделки. 
Това се дължи на по-ниския брой сделки с всички основни групи финансови инструменти. В абсолютна стойност най-голям 
бе спадът в броя сделки с акции (2 272 сделки), следван от броя сделки с Други финансови инструменти, намалял с 1 641 
сделки заради осъщественото през второто тримесечие на 2018 година първично публично предлагане. Най-нисък бе 
броят сделки през май: 2 878, а най-висок той беше през февруари: 5 061 сделки. 
Пазарна капитализация на БФБ достигна 27 596 023 004 лева в края на първото шестмесечие на 2019 г., което представлява 
ръст от 16.27% в сравнение със стойността от 23 735 408 685 лв. в края на първата половина на 2018 година. Пазарната 
капитализация на сегмент Standard намаля с 15.26%, тази на сегмент АДСИЦ на Основния пазар спадна с 5.24%, 
капитализацията на сегмент Premium на Основния пазар нарасна с 4.43%, а тези на Сегментите Акции и АДСИЦ на 
Алтернативния пазар нараснаха съответно с 26.58% и 34.37%. 
Най-голям ръст в относителен размер имаше в капитализацията на сегмента за АДСИЦ на Алтернативен пазар, която 
отбеляза ръст от 34.37% или 128,8 милиона лева, а най-голям ръст в абсолютен размер имаше в капитализацията на 
сегмента за акции на Алтернативен пазар, която отбеляза ръст от 3,83 милиарда лева или 26,58%, става ясно от 
публикувания Междинен доклад за дейността на БФБ АД през първото шестмесечие на 2019 г. 
 
Economic.bg 
 
√ Медта поевтиня до най-ниското си ниво от 2018 г. 
Икономическата картина насочи инвеститорите към по-сигурни активи като златото  
Щатските индекси претърпяха волатилна сесия през изминалия ден. Индустриалният индекс Dow Jones завърши 
търговската сесия с малка загуба от 22 пункта, след като достигна загуба от близо 600 пункта в началото на деня.  Индексът 
S&P 500 започна с понижение до близо 2%, но след това покри загубите и приключи дена на зелена територия, след като 
добави 0.08% към стойността си. 
Nasdaq Composite също стартира деня неуспешно но излезе на печалба от 0.4 процента с помощта на доброто представяне 
на Apple. В сряда доходността по 10-годишните ДЦК на САЩ се понижи до минимумите от 2016 при 1.7%. 
Отвъд океана европейските борси записаха положителни резултати въпреки спада в доходността по ДЦК, които 
сигнализират за забавяне на световната икономика. Повечето сектори затвориха с печалби в края на търговската сесия, 
което изкачи бенчмарка DAX до 11650.15 пункта. Настроенията във Великобритания останаха позитивни, което добави 
0.38% към стойността на местния индекс FTSE 100, който завърши при 7198.70 пункта. 
Икономическата картина насочи инвеститорите към по-сигурни активи като златото, което достигна до най-високите си 
стойности от 2013 г. насам. Ценният метал поскъпна с 1.86% до 1501.60 долара за тройунция, докато среброто поскъпна с  
повече от 4%. С нарастване на притесненията за световно забавяне на икономиката нараснаха и загубите при петрола, 
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който достигна до 7-месечно дъно. Цената на щатския петрол се понижи с 2.11% до 52.35 долара за барел, докато сортът 
Брент поевтиня до $57.34. 
Акценти днес 
Търговски баланс - Китай 
В малките часове на деня се очакват данни за търговския баланс на Китай, които ще бъдат внимателни анализирани от 
пазарните участници за своето въздействие върху икономиката. 
Инструмент на фокус - Boeing 
Акциите на Boeing все още се намират в низходящ тренд, след като бяха констатирани сериозни проблеми в един от 
водещите модели пътнически самолети на компанията. В средносрочен план анализираме компанията да отстрани 
проблемите и да възстанови стойността си преди поевтиняването. В рамките на месеца очакваме индикаторът MACD да 
се пресече във възходяща посока, с което ще даде формира дивергенция и ще имаме сигнал за обръщане на тренда. При 
налична дивергенция и пробив над 50 дневната средна може да влезем в дълга позиция. 
NZD/USD 
Рязкото поевтиняване на новозеландския долар може да е финална фаза при низходящото движение на валутната двойка 
NZD/USD. След възходящо пресичане на индикатора Стохастик  трябва да последва бързо поскъпване и покриване на 
резкия спад до 0.6400. Това ще подкрепи идеята за завършване на тренда и формиране на възходящо движение, при което 
може влезем в дълга позиция при пробив над тренд линията около 0.6550. 
Copper 
Дългосрочното поевтиняване на медта изпрати суровината до най-ниските стойности от 2018 година насам около $255. 
Според конфигурацията на индикатора RSI движението има още сила за развитие, което може да потопи медта под $250.  
Може да се продаде при пробив под текущия локален минимум при ниво 253, въпреки че потенциалния стоп трябва да 
бъде сравнително голям спрямо очакваната печалба. 
CAC 40 
Френският водещ индекс образува двоен връх на седмична графика, което е силен сигнал за предстоящо обръщане на 
възходящото движение. Навлизане на индикатора CCI в зоната на прекупен пазар може да засили продажбите, при което 
да имаме възможност за продажба при пробив и затваряне под 50 периодната средна с цел достигане на стойности под 
5000 пункта. Все още е силно вероятно индекса да отскочи от текущото ниво на подкрепа и да възстанови възходящия 
тренд. 
 


