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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Дневник  
 
√ Ресор "Образование и култура" за Габриел се появи сред последните сценарии 
Публикация от петък на базирана в Брюксел агенция за новини за ЕС предизвика поредната вълна от догадки и спекулации 
в европейските медии за разпределението на постовете в бъдещата Европейска комисия. Според бюлетина на "Агенция 
Европа" (Bulletin Quotidien Europe) на българския кандидат за нов мандат като еврокомисар Мария Габриел е отделен 
ресор "Образование и култура". 
Такъв пост има и в момента - на унгареца от хърватски произход Тибор Наврачич. Към него са добавени още младежки 
политики и спорт. През годините ресорът е включвал още гражданско общество и езиково многообразие и е вероятно най-
известен с програмата "Еразъм" за обмен на студенти и Болонския процес за сближаване и признаване стандартите във 
висшето образование. На малцина е известно, че Генерална дирекция "Образование и култура" разработва и провежда 
политиките на Комисията и в сектора на медиите, медийната грамотност и медийния плурализъм. 
Но ако това бъде потвърдено в крайния вариант, ще е далеч от желанието на премиера Бойко Борисов за важен ресор, в 
който, по думите му, парите не са предварително разпределени. Той дори говори за "Киберсигурност", докато 
образование и младежки политики е много далеч от този сектор. Макар и да има някаква близост със сегашните 
отговорности на Габриел (Цифрова икономика и цифрово общество), преместването ѝ в такъв ресор ще изглежда в 
противоречие с неписания принцип досегашни еврокомисари да получават кариерно издигане в екипа на следващата 
Комисия. В бюлетина на "Агенция Европа", например, срещу името на австриеца Йоханес Хан (бивш комисар за 
регионалната политика и настоящ комисар за съседската политика и преговорите за разширяване) е записано "Вътрешни 
работи". 
Официалното представяне е насрочено за 10 септември (вторник) сутринта. Целият процес е толкова поверителен, че 
никоя страна (с изключение на Полша) не си позволи да разкрие каквото и да е около разговорите на Урсула фон дер Лайен 
за номинираните и евентуалните им ресори. 
В България новината бе разпространена от "Нова телевизия" с позоваване на собствени източници. Медии в Ирландия, 
Франция, Кипър и Италия подеха и разпространиха съдържанието на текста. Към него има прикачена снимка на лист хартия 
с надпис просто "Списък" и предупреждение на дъното да не се разпространява. Няма никакъв признак, че това е работен 
документ на Европейската комисия и дори дата. 
Но основаната през 1953 г. Agence Europe е смятана за един от относително достоверните източници за лобистки и други 
групи за случващото се зад кулисите в Брюксел. Самите автори на бюлетина казват, че в петък е имало засилени спекулации 
след появата на списъка и че разпределението на позиции между 13 жени и 14 мъже трябва да се възприема предпазливо. 
Празни места и изненади 
В него са оставени няколко празни места - на Великобритания, която не излъчи свой кандидат за еврокомисар и оттегли 
делегациите си от повечето заседания на европейските институции, когато премиерът Борис Джонсън обяви, че на всяка 
цена на 31 октомври напускат ЕС. Но ако той бъде принуден от парламента да поиска отлагане на Брекзит до 31 януари, 
ще се създаде правна неяснота за цялата Европейска комисия на Урсула фон дер Лайен, тъй като според законите на ЕС 
Лондон е длъжен да излъчи свой еврокомисар. 
Празно е и мястото с името на румънския комисар, тъй като изглежда към съставянето на списъка още не е избрано кое от 
двете имена, предложени от Букурещ, ще влезе в екипа на германката. Но срещу Румъния е записано "Транспорт". Няма 
ресор и за гръцкия кандидат - досегашният говорител на Еврокомисията Маргаритик Схинас. 
Една от изненадите в публикацията е постът на Хелена Дали, представителката на Малта. Срещу нейното име е записано 
"Правосъдие", а това е донъкяде необичано за страна, критикувана от Съвета на Европа за състоянието на върховенството 
на закона и в която още не е приключил съдебен процес за скандалното поръчково убийство преди две години на 
разследващата журналистка Дафне Каруана Галисия. Островната държава има и проблеми с репутацията си що се отнася 
до офшорен статут, пране на пари, "продажба" на гражданство срещу инвестиции и регистриране на много от европейските 
компании за онлайн хазарт. Всичко това вещае най-малкото особено напрежение и остри въпроси при изслушването на 
Дали в комисиите в Европейския парламент през октомври, коментират медиите в Малта. 
Любопитно изглежда и поставянето на ирландеца Фил Хоган да отговаря за търговската политика на ЕС. Причината е, че 
покрай страстите за Брекзит и статута на ирландско-британската граница именно кандидатът на Дъблин ще води 
евентуалните преговори в следващите 2 години за формата, който трябва да придобият търговските отношения с 
Обединеното кралство, след като вече е напуснало съюза и единния пазар, напомни в. "Айриш индепендънт". 
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Трета странност е твърдението за разпределение на ресор "Конкуренция" на французойката Силви Кулар. Причината е, че 
този деликатен и много важен за единния пазар пост традиционно не се дава на представител на Франция или Германия. 
Различна структура и влияние 
Бюлетинът на "Агенция Европа" описва, че според информацията досега в структурата на комисията "Фон дер Лайен" ще 
има двама равнопоставени зам.-председатели - социалистът Франс Тимерманс и подкрепяната от либералите датчанка 
Маргрете Вестагер (не спират спекулациите, че все пак и на Източна Европа може да бъде даден за компенсация трети 
зам.председател, може би Валдис Домбровскис). Но има и важен нюанс - те вероятно ще са с новия статут на изпълнителен 
зам.-председатели (или вицепрезидент), за да се "издигнат" над зам.-председателя Жозеп Борел, върховен представител 
на ес по външните работи и сигурността. В списъка срещу Тимерманс е записано "Климат", а срещу Вестагер - "Цифрова 
икономика". 
В "подлежащият на промени" вариант на "Агенция Европа" отчетливо се вижда, че западни и северни държави в ЕС взимат 
още ключови ресори като "Бюджет" (Белгия), "Икономика и финанси" (Финландия), "Вътрешен пазар" (Италия), 
"Финансови услуги" (Люксембург). От източноевропейците по-влиятелни се очертават поляците ("Земеделие"), румънците 
("Транспорт"), латвийците ("Енергетика"), словаците ("Сигурност"). Унгарците, които настойчиво искаха "Разширяване и 
отношение със съседите", в този вариант са поставени в "Хуманитарна помощ". Чехите, които очакваха някакъв цифров 
сектор, са посочени с новия и неизвестен като съдържание ресор "Върховенство на закона". 
 
БНТ 
 
√ Данаил Кирилов: Поправките в Наказателния кодекс са навременни 
След поредицата изключително тежки престъпления от това лято, отново се повдигна въпросът дали съкратено съдебно 
производство дава необходимата справедливост. Политическите партии - и ГЕРБ, и БСП, и Обединени патриоти вече 
заявиха, че ще предложат промени в Наказателния кодекс, с които ще поискат съкратения процес да не важи за най-
тежките престъпления.  
Закъсняха ли обаче тези поправки и как всъщност ще се прави разликата от тук нататък? Гост по темата в студиото на 
Сутрешния блок на БНТ беше министърът на правосъдието Данаил Кирилов. 
Данаил Кирилов, министър на правосъдието: В нашия законопроект, който внесохме в четвъртък, сме дали конкретни 
отговори на тези въпроси. Смятаме, че те по никакъв начин няма да затруднят правоприлагането. Два са критериите, които 
сме посочили в нашето предложение за промяна на чл. 58а от Наказателния кодекс. Подчертавам, че това е нашата разлика 
спрямо другите законопроекти, които предлагат изменение на Наказателно-процесуалния кодекс. Първата е обективна - 
по отношение на вида престъпление. В предложението са визирани четири групи престъпни деяния - тежка телесна 
повреда, убийство, блудство и изнасилване. 
Правосъдният министър поясни, че в тези случаИ също може да има съкратено производство, но се ограничава 
възможността да се редуцира наказанието. 
Данаил Кирилов, министър на правосъдието: Сега възможността за редукция е с 1/3 размера на наказанието. Ние сме 
предложили съвсем примерно това да бъде не повече от 1/5, но изрично сме установили, че във всеки отделен случай 
съдът, който има правомощията в съдебното наказателно производство, определя конкретно дали се прилага този 
институт или не се прилага. 
Решението на съда следва да бъде резултат от позицията и на прокуратурата, и на всички други участници в процеса, 
включително и на пострадалото лице или на неговите наследници, подчерта Кирилов. 
 
√ КЗП започва засилени проверки за ученическите раници и пособия на пазара  
Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверка за предлаганите учебни пособия и стоки за учениците 
броени дни преди първия учебен ден. Къде ще бъде най-стриктен контролът и за какво да внимават родителите на пазара 
- гост по темата в Сутрешния блок на БНТ беше председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър 
Маргаритов. 
Има стандарти за ученическите раници, които касаят характеристики като размери, материи, от които те трябва да са 
направени. Ако търговецът твърди, че имат някакви специфични характеристики, това задължително трябва да бъде 
тествано, обясни Маргаритов. 
Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите: Започваме проверки за ученическите 
раници, за комплекти, които се предлагат на потребителите. Целта ни още родителите на децата да закупят и безопасни 
дрехи и обувки за старта на учебната година. 
Моят съвет към потребителите, е първо внимателно да подходят към предлаганите раници и учебни комплекти, да 
изпробват, да сравняват различни оферти, допълни Маргаритов. 
От 500 до 3000 лв. са санкциите при нарушения от страна на търговците, а когато говорим за нелоялни практики, могат да 
стигнат и до 50 000 лв, ако нарушението се повтаря, допълни още председателят на Комисията за защита на потребителите. 
 
√ Днес е крайният срок за подаване на оферти за почистването на София 
Днес е крайният срок за подаване на оферти към Столичната община за почистването на София и събирането на отпадъците 
през следващите 5 години. 
Първоначално срокът беше 21 август, но след това беше удължен. Обществената поръчка е общо за 430 милиона лева. 
Територията на Столичната община е разделена на седем зони за почистване. Всяка фирма може да кандидатства най-
много за две зони. Ако има обжалвания процедурата може да се забави. Сегашните договори изтичат през лятото на 2020 
г. 
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Боклукът на София и предстоящата обществена поръчка станаха причина за предизборен спор между настоящия кмет 
Йорданка Фандъкова и опонента ѝ Мая Манолова. 
 
√ Нови дебати и гласуване по сагата с Брекзит  
Сагата около Брекзит продължава - очаква се днес премиерът Борис Джонсън да предложи за втори път да бъде подкрепен 
закон за предсрочни избори в средата на октомври. 
Още в петък обаче опозицията обяви, че няма да подкрепи такова искане. За днес е планирано и окончателното гласуване 
на законопроекта за блокиране на Брекзит без сделка. Ако той бъде одобрен, Лондон ще получи възможност да поиска 
поредно тримесечно отлагане на напускането на ЕС. 
Според местни медии кабинетът Джонсън ще се опита да заобиколи закона, ако той получи зелена светлина. 
Редица европейски държави, начело с Франция, вече изразиха категоричното си убеждение, че не виждат смисъл в 
поредно отлагане на Брекзит. 
Днес британският премиер Борис Джонсън ще се срещне с ирландския си колега Лео Варадкар. 
 
√ Гърция започва намаляване на данъците 
От следващата година Гърция започва да намалява данъци. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви нови 
икономически мерки, които трябва да стабилизират икономиката на страната и да привлекат чужди инвестиции. 
До дни ще започне процедурата за приватизация на държавните дялове от международното летище в Атина. 
Приватизация предстои на Държавната газова компания. 
Данъкът върху печалбите на компаниите ще бъде намален с 4 процента. За три години се отменя ДДС за построяването на 
нови сгради. От 2020-та за всяко новородено в Гърция страната ще се плаща субсидия от 2000 евро. 
 
√ Георги Гахария е новият премиер на Грузия 
Грузинският парламент в неделя избра вътрешният министър Георги Гахария за премиер на страната, съобщава АФП. 98 
депутати са гласували в подкрепа на новия кабинет, съобщи председателят на парламента Арчил Талаквадзе. Опозицията 
бойкотира вота. 
44-годишният Гахария е противоречива фигура в Грузия. Той прекарва по-голямата част от живота си в Русия и според 
мнозина е про-Кремълски настроен. Грузинците го държат отговорен за насилственото смазване на протестите в столицата 
Тбилиси през лятото. 
През юни и юли хиляди поискаха оставката на Гахария, след като полицията използва гумени куршуми и сълзотворен газ 
срещу мирен антируски протест. Демонстрациите се превърнаха в мащабно движение на общественото недоволство 
срещу лидера на управляващата партия „Грузинска мечта“ - милиардера Бидзина Иванишвили. 
Именно Иванишвили номинира Гахария за премиер, след като министър-председателят Мамука Бахтадзе подаде оставка 
в понеделник след само година на поста. 
В новия кабинет влиза бившият премиер Иракли Гарибашвили, който ще оглави министерството на отбраната и ще 
изпълнява и функциите на ръководител на службата за охрана на Грузия. Вътрешен министър става Вакхтанг Гомелаури. 
Всички останали министри запазват позициите си. 
Сега остава президентът Саломе Зурабишвили да подпише указа, с който ще утвърди новия премиер и кабинета му. 
 
БНР 
 
√ Ангелин Цачев, ЕСО: Регулираният пазар е сигурен 
Интервю на Лора Търколева с Ангелин Цачев за предаването ''Преди всички'' 
Всяко отпадане на блок от системата е притеснително относно нейната сигурност, смята изпълнителният директор на 
Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев. 
Според него проверките в топлоцентралите на този етап не оказват влияние. 
„При нас излезе информацията, че РИОСВ-Перник е отнело разрешителните на Топлофикация – Перник. Това е една 
мощност около 30 мегавата, която не може да окаже съществено влияние върху системата“. 
Регулираният пазар е сигурен, категоричен е Цачев. Нямаме притеснения по отношение на мощностите, с които ще 
посрещнем есенно-зимния период, добави той. 
 
√ Инвеститорите очакват намаляване на рекордно ниските лихви в еврозоната  
Намаляване на рекордно ниските лихви в еврозоната и нови стимули за икономиката в еврозоната очакват инвеститорите 
през идната седмица. В четвъртък управителният съвет на Европейската централна банка се очаква да обяви мерките с цел 
подсилване на икономиките в 19-те страни от валутния съюз, 
80% от икономистите, участвали в допитване на Блумбърг, очакват следващата седмица да бъде обявено нова програма 
за изкупуване на активи. Количествените улеснения, станали известни като програмата „Драги“, бяха прекратени в края на 
миналата година, след като чрез тях се наляха 2,6 трилиона евро в икономиките на страните от еврозоната. 
Инфлацията обаче остава много под целевото ниво - близо до два процента, а Брекзит и търговската война допълнително 
увеличават заплахата от рецесия. 
Също така има очакване за намаляване на депозитната лихва до минус 0,5 на сто при минус 0,4 на сто. Мнозина банкери, 
особено в Германия, обаче са категорично против подобна стъпка. 
Заседанието на Европейската централна банка е в четвъртък, а източници от Франкфурт, цитирани от Ройтерс, коментират, 
че със сигурност Марио Драги ще остави място за допълнителни мерки на Кристин Лагард. Тя ще наседи италианеца на 
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поста гуверньор на ЕЦБ в началото на ноември, а Марио Драги ще остане в историята като гуверньорът, който обеща да 
спаси еврото „на всяка цена“ заради срива му при финансовата криза и който никога не увеличи лихвите. 
 
√ Експерти: Търговската война и сянката на рецесията ще са основните предизвикателства за МВФ 
Търговската война и сянката на предстояща рецесия ще са основните предизвикателства пред новия директор на 
Международния валутен фонд, смятат редица световни експерти. Кристалина Георгиева е единственият кандидат за поста 
на Кристин Лагард, а повечето специалисти са на мнение, че препятствията по пътя на българката към фонда вече са 
преминати. 
В западните медии Кристалина Георгиева или вторият по важност човек в Световната банка в момента е свързвана с 
Франция, тъй като Париж предложи и настоя 66-годишната българка да бъде европейската кандидатура за ръководител 
на Международния валутен фонд. 
След като Великобритания не номинира Джордж Озбърн, а фондът гласува да бъде премахнато възрастовото ограничение, 
пътят на Георгиева към най-високия пост във фонда изглежда вече безпрепятствен. Дали тя ще прекоси улицата във 
Вашингтон, за да смени кабинета си от Световната банка в Международния валутен фонд, ще стане ясно след интервюто, 
което тя трябва да даде пред фонда. 
Самата Георгиева вече е в кампания, а експертите са категорични, че в топ приоритетите ѝ ще трябва да бъде 
утвърждаването на фонда като водеща финансова институция. Макар и Кристин Лагард да постигна сериозни успехи след 
сянката, хвърлена от Доминик Строс-Кан, Георгиева ще трябва да се справи със ситуацията в Аржентина, която получи 
близо 60 милиарда долара финансова помощ от фонда, но все още не може да овладее кризата. 
Ясните сигнали за предстояща рецесия, търговската война между Вашингтон и Пекин, Брекзит и трудностите в еврозоната 
и климатичните промени - това са сред най-важните казуси, пред които ще се изправи Георгиева, ако бъде одобрена за 
ръководител на Международния валутен фонд през октомври. 
 
√ САЩ и талибаните не изключват подновяване на преговорите 
Съединените щати и талибаните не изключват възможността за продължаване на разговорите за постигане на 
споразумение. Това стана ясно след като през уикенда американския президент Доналд Тръмп отмени тайна среща на 
върха. 
Тръмп заяви, че е щял да се срещне с лидери на талибаните в резиденцията Кемп Дейвид, но плановете са били отменени 
след атака с кола бомба в Кабул в четвъртък, при която загинаха 12 души, сред които американски и румънски войник. 
В неделя с участието си в публицистични  предавания по пет национални телевизионни мрежи държавният секретар Майк 
Помпейо изясняваше позицията на администрацията на Тръмп. Помпейо не изключи подписването на споразумение, но 
според него засега преговорите се приемат за „мъртви“. 
За това говори и отзоваването  на американския пратеник по въпроса Залмай Халилзад, който прекара изминалите няколко 
месеца в совалки между Катар и Афганистан. Целта бе мирно споразумение като миналата седмица стана ясно, че двете 
страни са постигнали принципна договорка за изтеглянето на пет хиляди американски военни от Афганистан като към 
момента тези военни са около 13 хиляди.  
Изходът от ситуацията, според Помпейо, се крие в поемане на „значителен ангажимент“ от талибаните.  
За Ен Би Си американският топ дипломат каза, че не е песимист, а пред Ей Би Си той  коментира „надявам се, че талибаните 
ще променят своето поведение“.  
Държавният секретар обобщи, че в крайна сметка според него ситуацията ще се разреши със серия от разговори между 
групировката и признатото от международната общност управление на президента на Афганистан Ашраф Гани.  
Основният спорен момент е подкрепата на талибаните за „Ал Кайда“.  
Бившият министър по отбраната Джеймс Матис заяви за Си Би ЕС, че още по време на администрацията на президента 
Джордж Буш-младши е имало настояване талибаните да скъсат връзки с „Ал Кайда“, но те отказват да направят това. Матис 
допълни, че не трябва да се забравя, че „Ал Кайда“ стои зад атентатите от 11 септември, при които загинаха близо три 
хиляди. 
Новината за преговори с талибаните на американска почва породи критики като според някои е неуместно това да се 
случва в навечерието на годишнината от атентатите от 11 септември, виновник за които бе посочен лидерът на „Ал Кайда“ 
Осама бин Ладен. Атаките доведоха до войната в Афганистан, която се счита за най-дългата водена от САЩ война. 
По повод спиране процеса на преговорите талибаните заявиха, че случилото се ще доведе до „повече загуби за 
Съединените щати“, но в същото време бе изразена увереност, че разговорите ще продължат. 
 
Investor.bg 
 
√ НСИ ревизира икономическия ръст от 3,3% на 3,5% през второто тримесечие 
На тримесечна база БВП нарасна с 0,8 процента в сравнение с 1,2 процента през първото тримесечие на 2019 г. 
През второто тримесечие брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,5% на годишна база, като достига до 29,107 млрд. 
лв. по текущи цени, показват сезонно изгладените даннина Националния статистически институт. 
Това е увеличение с 0,2 процентни пункта в сравнение с експресните оценки на статистиката, направени в средата на август. 
На тримесечна база ръстът е също по-висок с 0,2 пр. п. до 0,8% в сравнение със сезонните данни на НСИ, публикувани през 
миналия месец. 
Преизчислен в евро, БВП в края на юни е съответно 14,882 милиарда, като на човек от населението се падат 2128 евро. 
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Наблюденията на Investor.bg показват, че има спад в икономическия ръст на тримесечна база в сравнение с периода 
януари – март, когато увеличението на БВП беше 1,2% – най-високо за периода от третото тримесечие на 2018 г. до края 
на второто тримесечие на тази година. 
Според данните на НСИ темпът на прираст на БВП спрямо съответното тримесечие на предходната година показва, че той 
се запазва на ниво с този през първото тримесечие на тази година – 3,5%, като е по-висок от този през четвъртото и третото 
тримесечие на миналата година, когато беше съответно 3,2% и 3,1%. 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2019 г. 
възлиза на 25,058 млрд. лв. по текущи цени. Темпът ѝ за една година назад е най-висок през периода април – юни 2019 – 
1,1%, като през първото тримесечие на тази година беше 0,7%, през четвъртото тримесечие на 2018 – 0,8% и през третото 
тримесечие на миналата година – 0,7%, изчисляват в НСИ. 
Темпът на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година също е най- висок – 3,4%, като през първите три 
месеца на тази година ръстът е 3%, колкото и през третото тримесечие на 2018 г. Темпът на прираст в периода октомври – 
декември 2018 г. беше 2,9%, отчита националната статистика. 
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През второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката за една 
година увеличава равнището си с 0,1 процентни пункта. 
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,5 процентни пункта до 
28,2%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво 
от 68,1% при 66,7% през съответния период на предходната година. 
За крайно потребление през второто тримесечие на тази година се изразходват 74,6% от произведения БВП. Инвестициите 
(бруто образуване в основен капитал) формират 20% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е 
положително. 
Темп на прираст на БВП, общо и по компоненти 
През второто тримесечие на 2019 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0,8% според сезонно изгладените 
данни. 
Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1,1%. 
По предварителни данни за второто тримесечие на 2019 г. крайното потребление намалява с 0,1%, а бруто образуването 
в основен капитал нараства с 0,7% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги намалява равнището си 
спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 2,9%, а вносът на стоки и услуги - с 5%. 
 

 
 
В НСИ пресмятат, че в периода април – юни икономиката нараства с 3,5% в сравнение със същото тримесечие на миналата 
според сезонно изгладените данни. 
През второто тримесечие на 2019 г. на годишна база брутната добавена стойност се увеличава с 3,4%. 
Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: операции с недвижими 
имоти – 6,7%, финансови и застрахователни дейности – 6,2%, създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения – 3,3%, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни 
дейности – 2,7%, държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 2,2%. 
По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж 
имат колективното потребление на държавното управление - с ръст от 3,7%, индивидуалното потребление - с ръст от 2,8%, 
и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 2,2%. Износът на стоки и услуги нараства с 3,7%, а вносът на стоки и 
услуги намалява с 2%. 
 
√ Ананиев: Ще оптимизираме здравноосигурителния модел без закриване на болници 
Възможно е да се стигне и до такова нещо, но не стихийно, каза здравният министър 
Министерството на здравеопазването работи върху здравноосигурителния модел с идеята да се оптимизира така, че да 
осигури най-доброто лечение на гражданите. Това каза здравният министър Кирил Ананиев по време на Десетия 
международен медицински конгрес на Югоизточния европейски медицински форум (ЮЕМФ), предава БНР. 
"Министърът на здравеопазването не закрива болници. Той е длъжен да осигури модел на функциониране и 
структуриране на здравния сектор, който да е ефективен и да работи за своите граждани. Затова в момента ние работим 
върху здравноосигурителния модел, но не с идеята да закриваме, а с идеята да оптимизираме тази мрежа, която да дава 
най-доброто лечение на гражданите. Възможно е да се стигне и до такова нещо, но не стихийно, а на базата на реалните 
потребности на хората от медицинска помощ", коментира Ананиев.   
Министър Ананиев направи коментара заради предложението на някои болнични асоциации да се закриват болници, като 
по този начин щял да се реши проблемът с недостига на медицински специалисти. 
В рамките на събитието Кирил Ананиев изказа увереност, че тазгодишното издание на инициативата ще допринесе за 
подобряването на медицинската и управленска квалификация на членовете на двадесетте лекарски организации, които 
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представляват делегатите на ЮЕМФ, а оттук и за усъвършенстване на здравните системи чрез използване на утвърдени 
европейски и световни стандарти и практики, допълват от пресцентъра на министерството. 
 
√ Радев: Търсим гордост в миналото и загърбваме дълга си към настоящето и бъдещето 
Отдавна не знаем какъв е идеалът ни, а съединението остава единствено на думи, смята държавният глава  
Пловдив отбелязва тържествено 134-та годишнина от Съединението на България. На площад "Съединение" в града хиляди 
пловдивчани и гости на града се събраха да почетат паметта на предците ни, осъществили Съединението на Княжество 
България с Източна Румелия през далечната 1885 година. Тържествената заря-проверка започна с приемане на строя на 
представителните подразделения на 68-а бригада "Специални сили" от президента и върховен главнокомандващ 
въоръжените сили Румен Радев. 
На седмата година от Свободата българите проявиха зрялост и национална отговорност, еманципираха се и показаха, че 
няма да чакат Великите сили да решават съдбата им. Те направиха исторически "скок" и отхвърлиха несправедливостта, 
разпокъсала Родината им, каза в словото си президентът Румен Радев. Той посочи, че днес търсим гордост в миналото и 
често загърбваме дълга си към настоящето и бъдещето. Отдавна не знаем какъв е идеалът ни, а съединението остава 
единствено на думи. "Епохата иска от нас да се разделим с всичко, което тежи и спира нацията в нейното развитие. 
Трябва да се разделим с беззаконието, с арогантността и апатията. Да отхвърлим нихилизма. Да съзнаем, че докато 
позволяваме на несправедливостта да царува, не можем да бъдем истински единни.", посочи държавният глава. По 
думите му трябва да помним, че най-страшна е присъдата на следващите поколения. Че истинската оценка за делата ни 
ще я дадат онези, които идват след нас. Но съдбата на нацията се кове тук и сега. Наш дълг е заедно да съградим 
справедлив и достоен живот в свободна, демократична и просперираща държава, заключи Румен Радев. 
Пловдив е град на осем хиляди години, в който световни цивилизации са се развивали на едно и също място. И днес 
техните останки са живите свидетелства за девиза на града ни "Древен и вечен", каза в приветствието си кметът на Пловдив 
Иван Тотев. По думите му тук Захари Стоянов, Иван Вазов, Петко Каравелов, Константин Величков, наред с дейците на 
национално-освободителното движение, подготвят и реализират Съединението на България на 6 септември 1885 година. 
Пловдив поставя ново начало в историческото развитие и отново става символ на българския дух и копнеж за обединение, 
добави кметът. През следващите 134 години Пловдив запазва ролята си на национален културен център, а през настоящата 
2019-та година Пловдив се записа в историята като първия български град - Европейска столица на културата, подчерта 
още Иван Тотев. Той посочи, че съчетанието между индустрия, образование, култура, добра инфраструктура и градска 
среда днес правят Пловдив предпочитано място за живот. 
Преди тържествената част официалните лица посетиха Регионалния исторически музей, където разгледаха изложбата 
"Пловдив в културната история на България" - във връзка с Европейска столица на културата 2019. Пред паметника на 
Съединението бяха положени венци и цветя от името на всички държавни институции, представители на местната власт, 
политически партии и обществени организации и от граждани. 
Честването 134-та годишнина от Съединението на България приключи с красива заря, която озари небето над Пловдив. 
Тържествената заря-проверка бе предшествана от възстановка на моменти на събитията от 6 септември 1885 година, 
реализирана от комитет "Родолюбие". В катедралния храм "Света Богородица" пловдивският митрополит Николай 
отслужи молебен за здраве и просперитет на целият български народ. В знак на признателност бяха положени венци и 
цветя пред паметника на Захари Стоянов и паметната плоча на майор Райчо Николов. 
 
В. Банкерь 
 
√ Индустриална зона ще се изгражда и в Симитли 
Инициативността на местните власти у нас създава възможности за бизнес, туризъм и развитие на редица селища в цялата 
страна.  Едно от тях е и Симитли. 
Общината се подготвя да изгради нова индустриална зона, обяви кметът Апостол Апостолов при откриване на тържествата 
за празника на града. На 8 септември (Малка Богородица) се провежда традиционен събор, на който се изявяват 
самодейни състави от общината. Плановете са в индустриалната зона да се открият нови 1000 работни места. Работата по 
нея ще започне в най-скоро време. 
Симитлѝ е град в Югозападна България, в близост до областния град Благоевград, и център на едноименната община. 
Град Симитли е разположен на 14 км южно от Благоевград и на 48 км северно от град Сандански. Намира се в 
Симитрийската котловина в полите на планините Рила, Пирин и Влахина. Река Струма го разделя на две части - същинския 
град Симитли и квартал "Ораново". Тук Струма приема Градевската река. От изток е заграден от западните склонове на 
Рила и Пирин, а от запад - от Влахина. На 25 км от град Симитли във Влахина планина се намира скалният феномен 
Коматински скали или Коматиница. Те се извисяват над село Брестово. В близост се намира Тросковския манастир "Свети 
Архангел Михаил". Скалите са се образували преди около 35-40 млн. години. Намират се в непосредствена близост до 
македонската граница. Името им идва от известния масив Коматиница. 
Симитли е старо селище и средище на редица села от едноименната котловина. Два са факторите за развитието на 
селището: Единият е наличието на двадесет минерални извора с температура от 56 до 60 °C, с общ дебит 720 л/минута. В 
миналото водата се е използвала за битови нужди, но от 30 години на миналия век насам изворите са каптирани за 
новопостроената баня и за отопление на оранжерии. Другият важен фактор е ключовото географско положение, което  
селището заема между долините на реките Струма и Места. 
Симитли за първи път се споменава през XV век като село Баня, a през XVI век като Симитлу. Според някои краеведи името 
на града произлиза от бялото хлебче симид, за други обаче наименованието идва от средищното местоположение на 
селището, а именно Симен, което значи център. 
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В 1964 г. Симитли е обявено за селище от градски тип. На следната 1965 г. е присъединено Ораново, а на 29 август 1969 г. 
Симитли става град. 
Важен фактор за развитието на селището е кръстопътното му положение на ж.п. линията София-Благоевград-Кулата, на 
шосейната магистрала София-Благоевград-Солун-Атина и на стария път от Малашево-Сухострел-Разлог за Гоце Делчев. 
Симитли е промишлен град на въгледобив от мина "Ораново" - симитлийския басейн. Наблизо е мина "Пирин" в Брежани, 
откъдето по въжена линия въглищата са се доставяли на гара Симитли. Мината е ликвидира през 2003 година, което се 
отразява негативно на развитието на селото, но будните жители търсят и намират нови перспективи чрез екологично 
земеделие и животновъдство, съхраняване и развитие на кестеновите гори, селски, еко и културен туризъм. В Симитли 
има дървообработващо предприятие, което произвежда богат асортимент дъски от иглолистен и широколистен материал, 
минни траверси, шперплат, амбалаж - рамки, каси, щайги, кафези, варен бук и букова паркетина. Симитли е седалище на 
горско стопанство, но дървесина се доставя и от горските стопанства в Разлог, Кресна, Катунци и други. Добиват се и редки 
метали. В Симитли работят малки предприятия за трикотаж, огледала, шейни и други. 
В селата на общината има малко предприятие за метални изделия в село Черниче, и обувна фабрика в село Крупник. Тези 
села нарастват и почти се сливат със Симитли. Тук е развито тютюнопроизводството, отглеждат се овощия (праскови, сливи, 
ябълки), зеленчуци, лозя. Развива се животновъдството - говедовъдство и овцевъдство с млечно направление. 
Симитли е благоустроен. Изместена е главната шосейна магистрала от гъсто заселеното дяснопобрежие на река Струма и 
гаровия промишлен район по лявопобрежието през квартал "Ораново". 
Симитли има възлово транспортно значение. През него се осъществяват пътни връзки по направления Разлог, Банско, Гоце 
Делчев, Драма, Сандански, Кулата, Солун, Атина - основни европейски коридори. Минералната вода се използва активно 
и за оранжерийно производство. В Симитли действа най-голямата в региона оранжерийна база за производство на 
зеленчуци и цветя. Профилиращите отрасли, в които работи по-голяма част от трудоспособното население са предимно в 
миннодобивната промишленост, дърводобив и дървообработване, текстилна промишленост и селско стопанство. 
Традициите на аграрното производство в общината са се формирали под влияние на природните дадености в 
Среднострумския район. Основните култури - тютюнът, зеленчуците, овощарството, лозята и пасищното животновъдство 
са най-подходящите подотрасли за общината и дават облика на селското стопанство. 
Тенденциите в развитието на община Симитли е да се превърне в туристически и балнеоложки център. В това отношение, 
както общинските програми и проекти, така и частната инициатива, дават своите първоначални резултати. Факт е 
изграждането на модерни санаториуми за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични и кожни 
заболявания. Наред с това съществуват много добри предпоставки за развитие на еко туризъм. Запазената природа и бит 
на населението създават отлични условия за развитие и на селския туризъм. На територията на общината се намира ловно 
стопанство "Предел", което разполага със собствена леглова база и добре развити пътни артерии, развива международен 
ловен туризъм. 
През януари в Симитли се провежда традиционен кукерски фестивал. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ БГ пиперът позорно удари дъното 
Ядем 320 хил. т, внасяме 280 хил. т според браншовика Георги Василев 
Производството на българския пипер позорно стигна дъното. Миналата година реколтата е била най-слаба от 100 години 
насам. Тази засега отбелязва 10% ръст в производството спрямо 2018 г.  Българският пазар е един от най-ненаситните в 
консумация на чушки. Защото изяждаме около 320 хил. т годишно пипер. 
Но от тях внасяме 280 хил. т. А последната десетилетка на осемдесетте години на 20-и век сме били лидери в 
производството на пипер на глава от населението в света. Това гневно констатира пред „Телеграф“ Георги Василев, гл. 
секретар на Асоциация „Български пипер“. 
Сбъркана схема  
За справка Георги Василев се занимава от тридесет години с производство и продажба на пипер, познава международните 
пазари и търгува с българския продукт. Причината? Безнадеждно объркана схема в производството и политиката на пазара 
по отношение на българските зеленчуци въобще. 
Стари лаври 
За пипера се говори, и той е малко по-добре от доматите например, защото съществува Асоциация „Български пипер“, 
изтъкна браншовикът. Преди 1989 г. страната не само е имала гарантирани пазари. Тя е произвеждала  продукта с ниска 
себестойност и високо качество. А това е включвало приложение на научни постижения. Днес си имаме един институт за 
производство на семена „Марица“, който е застинал на ниво 1989 г. В същото време светът върви напред в технологично 
отношение с бързи темпове, аргументира се Василев. 
Причини   
Браншовикът изтъкна няколко основни причини за срива на зеленчукопроизводството и в частност производството на 
пипер. 
На първо място постави политиката на импорт. Според него в страната ни е много по-изгодно да се внасят плодове и 
зеленчуци, отколкото да се изнасят. Импортът има интерес да потиска националното производство. Така е, защото от него 
по веригата печелят не само търговците, а и чиновници. Като друга съществена причина той посочи валутния борд. 
Невъзможността да се отчита инфлацията всъщност помага на импорта и държи застинала цената за 1 кг чушки например, 
които получава градинарят. Трета причина той посочи отношението на държавата и респективно министерство на 
земеделието. Неговите вини са, че няма отдел, който да се занимава с експортна политика. 
Не борси, а тържища 
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Другата вина е, че в страната няма истински зеленчукови борси, а тържища. Въпреки че се наричат борси, техните функции 
не са такива, изтъкна Василев. Показател за това е, че няма справедливо регулиране на цените в различните части на 
страната на един и същи зеленчук за един ден. Така едно качество пипер в София на т.нар. борса може да струва 10 лв. 
например, а в другия край на страната 2 лв. 
Без изгода 
Тези т.нар. борси според него всъщност източват земеделските производители. С различни такси на входа и изхода и 
накрая, излизайки от там, те си дават сметка, че няма никаква сметка да си продават продукцията по тези места, където са 
в неравна конкуренция с импортните зеленчуци. 
Субсидии за статукво  
Каква работа върши обвързаната подкрепа на зеленчукопроизводителите? Никаква, е отговорът на Георги Василев. 
Практически няма такава, защото в момента, в който градинарят излезе на полето, още в самото начало трябва да е вкарала 
600 лв. в декар пипер, а субсидията е 120 лв. Когато поставяме въпроса пред земеделското министерство за по-високи 
помощи, за да увеличим количеството на реколтата, ни се отговаря следното. „Изобщо ЕС и МЗХГ не са заинтересовани да 
се увеличава производството на зеленчуци в България“. Дават се субсидии за подкрепа на доходите на земеделските 
производители, с цел да не се произвежда повече. Ако произведем повече от годината на влизане в ЕС, ще ни спрат 
субсидиите. Така излиза, че се дават пари, за да се поддържа статуквото.  
Полша 
На фона на тези обяснения звучи прелюбопитно какво се случва в една Полша, която също е член на Европейския съюз. 
„Аз познавам Полша отлично, преди 50 г. поляците научиха какво е домат. В момента произвеждат 400 хил. т пипер и 4 
млн. т домати. Полша от нас купуваше 100% домати и пипер. Сега продава домати и пипер в 37 държави“, разказа Георги 
Василев. 
Езикът на числата 
По данни на министерство на земеделието през юли в страната са произведени едва 6964 т пипер, докато вносът от 
съседните Турция, Гърция и Македония надхвърля 7551 т. Така се покрива вътрешното потребление от малко над 13 
хиляди тона, сочи анализът за юли т.г. 
През 2016 г. производството на сладък и лют и пипер е стигало 72 хил. т годишно. Така през 2019 г., ако умножим 
произведените за месец 6964 т в идеалния вариант по четири, които са основните месеци за реколтата от пипер, означава, 
че реколтата за 2019 г. ще стигне едва около 28 хил. тона. Или за четири години производството главоломно е сринато. 
От най-богатия станахме най-скучния пазар в ЕС 
Най-скучният пазар на пипер в Европа е българският. Произвеждаме основно капия, а трябва да имаме поне 50 вида 
сортове, дори 100. Това със съжаление констатира Георги Василев, главен секретар на асоциацията на 
пиперопроизводителите в България. Той търгува на международния пазар от 30 г. и изнася български пипер за 15 страни. 
Една от основните причини според него е лютелиският подход в производството на пипера.  Производителите твърдят, че 
им искат капия и ние произвеждаме 98% капия. Къде е тривърхият ни пипер долма, няма ги и другите сортове. 
 
√ Подписахме с Китай за износа на наш пчелен мед 
България и Китай подписаха протокол с условията, които родните производители на мед трябва да спазват, за да изнасят 
продукцията си към азиатската страна, сочи информация на сайта на Българската агенция по безопасност на храните 
(БАБХ). 
Този протокол е подписан от зам.-министъра на митническата администрация в Китай Ли Гуо и от зам.-министъра на 
земеделието Янко Иванов. Документът определя изискванията при инспекция, карантина и ветеринарно-санитарни 
действия на меда. Следващ етап от процедурата за износ е от българска страна да бъдат предоставени списъци с 
предприятия за преработка на пчелен мед, отговарящи на изискванията, както и договаряне на образеца за 
сертифициране. Преработвателните предприятия, които възнамеряват да извършват износ на мед за Китай, трябва да са 
регистрирани от тяхната държава. 
Подписването на протокола е ключов етап от цялостната процедура по договаряне на условията за износ на български мед 
за азиатския пазар. С него България се ангажира да упражнява засилен контрол и надзор върху предприятията за 
производство и преработка на пчелен мед, за да гарантира качество и безопасност на изнасяната продукция, се казва още 
в съобщението на хранителната агенция. 
 
В. Дума 
 
√ Близо 30 милиарда лева несъбрани от НАП 
Само за година приходната агенция е опростила 10 милиарда заради изтекла давност 
Националната агенция за приходите има проблеми със събирането на 29,8 млрд. лв. - такъв е общият размер на 
просрочените публични държавни вземания към края на 2016 г. Това става ясно от одита на Сметната палата за 
събираемостта на данъците и осигуровките през периода 2013-2016 г. От цялата сума 26 млрд. лв. са дължими на НАП, а 
останалите пари са на близо 100 институции, чиито глоби и вземания се обслужват от нея. 
85 на сто от просрочените около 30 млрд. лв. са трудно събираеми. Новите просрочени задължения към края на 2016 г. са 
2,1 млрд. лв., от които едва 55% са събираеми. Само през 2016 г. приходната агенция е отписала вземания за 10 милиарда 
лева поради изтичането на давност. 
За проверката се заговори още в началото на 2018 г., но резултатите от нея бяха публикувани едва в края на миналата 
седмица. Те показват, че работата на данъчните е напразна. Те разкриват милиарди неплатени данъци, а после отписват 
разкритите задължения служебно или заради изтекла давност. 
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Огромната част от въпросните близо 30 млрд. лв. са установени с ревизии през целия преход, откакто се води статистика. 
Това са предимно неплатени данъци заради измами или други нарушения, надути с лихвите върху тях. На практика става 
дума за кухи милиарди, които данъчните едва ли някога ще съберат. 85% от просрочените около 30 милиарда са трудно 
събираеми или несъбираеми, става ясно от статистиката на НАП, публикувана в одита. Едва около 2,3 млрд. лв. са 
събираемите дългове, а 1,5 млрд. лв.- частично събираемите, сочат данните. Така наречените "нововъзникнали" 
просрочени задължения към края на 2016 г. са в размер на 2,1 млрд. лв., от които едва 55% са събираеми, 17% са частично 
събираеми, а цели 27% (578 млн. лв.) са определени от данъчните като трудно събираеми. 
Тези данни за пореден път разкриват проблема с неефективността на последващия контрол на НАП. С ревизии агенцията 
разкрива огромни суми неплатени поради нарушение или измама данъци, които впоследствие се оказват несъбираеми. 
За да не набъбва снежното кълбо на несъбираемите дългове на НАП, от 2016 г. агенцията си издейства промяна в закона, 
която й дава право служебно да отписва дългове, за които е изтекла абсолютната давност от 10 години. Благодарение на 
тази разпоредба само през 2016 г. НАП е отписала дългове за 10 млрд. лв., от които 9,4 млрд. лв. са по ревизионни актове, 
става ясно от одита на Сметната палата. За годините след това няма публични данни, защото НАП не ги обявява в годишните 
си отчети. В същото време през 2016 г. НАП е трябвало да събере в бюджета от данъци и осигуровки 25,1 млрд. лв. От тях 
данъкоплатците доброволно са платили в срок 20,3 млрд. лв. През същата година чрез различните мерки за принудително 
изпълнение са събрани 0,9 млрд. лв., а 2,5 млрд. лв. са внесени доброволно след взети мерки като покани, телефонни 
обаждания и др. Излиза, че около 1/5 от данъците, или около 20%, не се плащат доброволно. 
 
√ Кристалина Георгиева остава единствен кандидат за шеф на МВФ 
Очаква се българката Кристалина Георгиева да бъде единственият кандидат за шеф на Международния валутен фонд, 
съобщи Ройтерс, позовавайки се на два свои неназовани източника. Единственият известен досега потенциален опонент 
на българката - бившият британски финансов министър Джордж Озбърн - е решил да не участва в надпреварата, предаде 
агенцията. Британският премиер Борис Джонсън първоначално търсеше подкрепа за евентуалната кандидатура на 
Озбърн. Висш британски правителствен представител потвърди обаче, че Лондон сега подкрепя Георгиева, която бе 
номинирана от страните от ЕС през август. В четвъртък страните членки на МВФ премахнаха възрастовата граница за 
заемане на ръководния пост, разчиствайки пътя пред кандидатурата на Георгиева. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Политика и правосъдие, в пресечната точка. Министър Данаил Кирилов. 
- Градската левица: Калоян Паргов преди битката за София. 
- Големият спор за Националната стратегия за детето. 
- Колко тежи ученическата раница? Комисията за защита на потребителите започва проверки. 
- Женският национален отбор по волейбол по пътя към нова победа. 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Какво е състоянието на пострадалите при тежката катастрофа на АМ „Хемус"? 
- След тежкия инцидент и претърпяна операция, Стефан Данаилов отново на сцена. Ще се включи ли активно и в 

подготовката за местните избори? 
- На живо от Свиленград: Ще замени ли Милко Калайджиев попфолк кариерата с кметския стол? 
- Как изложба предизвика дипломатически скандал между България и Русия? Какво е историческото значение на 

датата 9 септември? 
- Законни ли са електрическите тротинетки? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 9 септември 
София. 

- От 16.30 ч. Калоян Паргов, членове на Изпълнителното бюро и на Градския съвет на БСП - София, народни 
представители и общински съветници от групите на социалистите ще поднесат цветя на паметника на Незнайния 
воин. В 17.00 часа - те ще положат цветя и на паметника на Съветската армия. 

- От 17.30 ч. до 19.30 ч. форум „Искаме образование на бъдещето" в галерия „КредоБонум" (ул. „Славянска" № 2). 
- В 18.00 часа започва тържественото честване на 75-ата годишнина от 9 септември 1944 г. на Братската могила. 
- От 16.00 в РКИЦ в София ще се състои тържествено откриване на документална изложба „Към 75-та годишнина от 

освобождението на Източна Европа от нацизма. България". 
- От 11.00 ч. ще се проведе поход, свързан с комунистическото минало на България. 
- От 11.00 ч. в двора на учебната база на НСА ще се проведе официална церемония по откриване на модернизирана 

учебна база. 
*** 
Благоевград. 

- От 11.00 ч. ще се проведе научна кръгла маса „Пропаганда и власт в народната република" ще се проведе в 
Регионален исторически музей. 

- От 17.00 ч. ще се проведе информационна среща по програма „Академия за местни предприемачи" в зала 101 на 
Община Благоевград. 

*** 
Бургас 
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- От 10.45 до 11.00 часа в Градска художествена галерия "Дечко Стоев" - Поморие Министърът на образованието и 
науката Красимир Вълчев ще отговаря на въпроси от медиите. 

*** 
Добрич 

- Ще се проведе Международният музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори". 
*** 
Казанлък 

- От 17.00 ч. ще бъдат посрещнати чудотворните икони на Пресвета Богородица "Скоропослушница" и Пресвета 
Богородица „Касперовска" от гр. Ананиев - Украйна и Вечерно богослужение в храм „Св. Успение Богородично". 

*** 
Плевен 

- От 10.00 ч в аудиториум „Магнум" на Втора клинична база Медицинският университет открива новата учебна 
година. 

- От 11.30 часа в Пресклуба на БТА ще даде пресконференция СДС - Плевен с участието на д-р Марияна Лазарова - 
заместник-председател на националното ръководство на СДС и Пепо Петков - лидер на общинското ръководство 
на СДС в Плевен. 

*** 
Пловдив. 

- Общинската избирателна комисия в Пловдив ще проведе първото си официално заседание. 
*** 
Стара Загора 

- Мини „Марица Изток" ще проведе дни на отворени врати и пожаро-тактическо занятие в рудник „Трояново - 1". 
*** 
Шумен 

- От 15.00 ч. ще се проведе Областният съвет за хората с увреждания в зала 2 на Областна администрация. 
 
Manager.bg 
 
√ Партията на Путин „Единна Русия“ губи около една трета от местата си в московския парламент 
Руската управляваща партия „Единна Русияѝ, която подкрепя руския президент Владимир Путин е изгубила около една 
трета от местата си в московската дума, съобщава руската агенция РИА Новости, цитирана от Ройтерс. 
Вчера местните избори в Русия бяха едни от най-внимателно следените от години, след като изключването на опозиционни 
кандидати от участие във вота в руската столица доведе до най-масовите протести от близо десетилетие насам. 
Според данни от вота в Москва, цитирани от РИА Новости „Единна Русия“ както изглежда е изгубила около една трета от 
контролираните преди това от нея места в столицата. РИА Новости допълва, че „Единна Русия“ е напът да контролира 26 
места от 45 места в московската Дума, което е достатъчно, за да запази тя мнозинството си. На изборите през 2014 г. 
партията обаче се справи по-добре и спечели 28 места. Още 10 места бяха спечелени тогава от кандидати, които се явиха 
като независими, но които подкрепяха „Единна Русия“. Сега, според РИА Новости, Комунистическата партия е взела места 
от „Единна Русия“. Твърди се, че е спечелила 13 места. На предишния вот тя имаше 5 места. Две други партии - 
опозиционната Яблоко и Справедлива Русия, както изглежда печелят по 3 места, информира БТА. 
Рейтингът на „Единна Русияѝ пострада от недоволството на обществото от увеличаване на възрастта за пенсиониране в 
момент на намаляващи приходи. Рейтингът на Путин пък е над 60 процента, което е много по-високо от този на повечето 
западни лидери, но което е по-малко, отколкото беше рейтингът му преди това. 
В Москва 7,2 милиона избиратели имаха вчера право на глас, допълва Франс прес. Според данни за избирателната 
активност в Москва тя е била разочароваща - 17,2 процента към 18 ч. вчера. Пълните данни от вота в Москва и на други 
населени места ще бъдат оповестени по-късно днес. 
 
√ Нов рекорд на световното потребление на зърно се очаква догодина 
Нови рекордни нива от 2, 175 млн. тона се очаква да достигне световното потребление на зърно през следващата година, 
сочи актуализираната прогноза на Организацията по прехрана и земеделие към ООН, ФАО. 
Прогнозите за повишено потребление се базират главно на отбелязания вече исторически максимум в консумацията на 
ориз от 519 милиона тона, което в сравнение с миналата година се изразява в увеличение от 0,5 кг на човек. ФАО ревизира 
нагоре и прогнозата си за потребление на пшеница, царевица и ечемик. 
„Подобрението на видовете култури ни позволява да очакваме, че световните запаси от зърно до края на сезоните през 
2020 г. ще достигнат 847 милиона тона, което обаче все още е почти 16 милиона тона по-ниско от съответните стойности в 
началото на периода“, посочват от ФАО. Очаква се запасите от царевица рязко да се увеличат в САЩ. За Китай пък 
прогнозите са запасите от пшеница да нараснат със 7,9 процента и да достигнат безпрецедентно ниво. 
ФАО оставя непроменена прогнозата си за световна търговия със зърнени култури на близо 415 милиона тона, тъй като 
очакваното увеличение на търговията с пшеница и ориз компенсира спада на прогнозната търговия с царевица и сорго. 
 
Еconomy News 
 
√ ЦИЕ: Вътрешното потребление стимулира растежа 
Bътpeшнoтo пoтpeблeниe, пoдĸpeпeнo oт пpoдължaвaщия pъcт нa зaплaтитe, e cтимyлиpaлo pacтeжa пpeз пocлeднoтo 
тpимeceчиe в нaй-гoлeмитe иĸoнoмиĸи в Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa (ЦИE), cъoбщaвa Вlооmbеrg. 
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Eфeĸтът oт нapacнaлитe вътpeшни paзxoди зa cтpaнитe oт peгиoнa идвa тoчнo нaвpeмe cлeд ĸaтo нeтният изнoc нaвлeзe в 
зacтoй. Cпopeд мeдиятa ceгa въпpocът, ĸoйтo cтoи пpeд ЦИE, e дaли вътpeшнoтo тъpceнe щe e дocтaтъчнo, зa дa 
пpeдoтвpaти зaбaвянeтo нa cтpaнитe нa фoнa нa глoбaлнитe pиcĸoвe зa cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa. 
Πpeз втopoтo тpимeceчиe нa гoдинaтa pъcтът нa бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ) нa Унгapия ce e зaбaвил дo 4,9% пpи 5,3% 
зa пpeдxoднитe тpи мeceцa, пoĸaзaxa дaннитe нa нaциoнaлнaтa cтaтиcтичecĸa cлyжбa. Meждyвpeмeннo тъpгoвcĸият бaлaнc 
в cтpaнaтa e oтpицaтeлeн c 2,7% pъcт нa изнoca зa cмeтĸa нa 4% тaĸъв зa внoca. B Чexия пpeз втopoтo тpимeceчиe нa 2019 
гoдинa БBΠ oтчитa yвeличeниe oт 2,7% нa гoдишнa бaзa, ĸaтo тoвa пpeдcтaвянe e c 0,1% пo-дoбpo oт oчaĸвaниятa нa пaзapa. 
Πpoгнoзитe ca, чe зa цялaтa 2019 гoдинa pacтeжът в cтpaнaтa щe дocтигнe нивo oт 2,6% и щe ce зacили дo 2,9% пpeз 
cлeдвaщaтa. Eĸcпepти oбaчe пpeдyпpeждaвaт, чe eĸcпopтът ocтaвa "cлaбaтa бpънĸa в чeшĸaтa иĸoнoмиĸa" зa cмeтĸa нa 
вътpeшнoтo пoтpeблeниe. 
Зa пepиoдa aпpил - юни 2019 гoдинa пoлcĸaтa иĸoнoмиĸa peгиcтpиpa pacтeж oт 4,5% нa гoдишнa бaзa пpи тaĸъв oт 4,7% 
пpeз пъpвoтo тpимeceчиe, coчaт oфициaлнитe дaнни. Cъc знaчитeлeн пpинoc зa тoвa ocтaвaт пoтpeблeниeтo и вътpeшнoтo 
тъpceнe, ĸoитo ce yвeличaвaт cъc cъoтвeтнo 4,4% и 4,8% пpeз paзглeждaния пepиoд. 


