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√ България е лидер в ЕС по дял на парите за обществен ред от БВП през 2015 г.
Държавните разходи за обществен ред и сигурност в ЕС са надхвърлили 258 млрд. евро през 2015 година
През 2015 г. 28-те страни членки на Европейския съюз са похарчили 258 млрд. евро за „обществен ред и сигурност“, сочат
данни на Евростат. Цифрата се равнява на 1,8% от БВП на целия ЕС.
За сравнение, делът е по-голям от този, влаган за други пера, например отбрана (1,4%), отдих, култура и религия (1,0%)
или защита на околната среда (0,8%). Като цяло държавните разходи за обществен ред и сигурност са съставени от
разходи за полицейските служби, противопожарните служби, съдилищата и затворите.
България е страната с най-висок дял на разходите за обществен ред и сигурност от БВП на страната през 2015 г. - 2,8%. На
второ място след нас е Словакия (2,4%), следвана от Румъния (2,3%) и Хърватска и Полша (по 2,2%).
На другия край на класацията са Дания и Люксембург (по 1,0%), Ирландия (1,1%), Малта и Финландия (по 1,2%), Швеция
(1,3%) и Австрия (1,4%). Това са и държавите, които харчат под 1,5% от собствения си БВП за обществен ред и сигурност.
Класацията обаче е доста по-различна, когато похарчените суми се отнесат към размера на населението на всяка една
страна. Средно през 2015 г. разходите за обществен ред и сигурност възлизат на 507 евро на глава на населението в ЕС.
България и тук е на първо място – само че в обратната посока. Страната е похарчила едва по 173 евро на човек от
населението по перото. Останалите страни с разходи под 250 евро на глава на населението са Румъния (183 евро), Литва
(204 евро), Унгария (230 евро), Хърватска (231 евро), Полша (247 евро) и Латвия (248 евро).
Лидер в класацията по този показател е Люксембург (899 евро). След нея страните с над 500 евро разходи на глава на
населението са Обединеното кралство (792 евро), Холандия (724 евро), Белгия (644 евро), Ирландия (598 евро), Швеция
(594 евро), Германия (581 евро), Австрия (545 евро), Франция (535 евро) и Италия (506 евро).
News.bg
√ Кабинетът разшири обхвата на проекта за жп линията с Македония
Правителството одобри изменения в Оперативната програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" за периода
2014-2020 година. С промените ще бъде прецизиран обхватът на заложените за финансиране жп проекти.
Според измененията от оперативната програма отпадат жп участъци, за които вече има осигурено финансиране от
Механизма за свързана Европа. Това са жп отсечките Волуяк - София - Елин Пелин, Костенец - Септември и жп възел
Пловдив.
Промените предвиждат и разширение в обхвата на проекта за подготовка на жп линията Радомир - Гюешево. С
окрупняването на проекта по цялото направление София - Перник - Радомир - Гюешево - граница с Република Македония
ще бъдат увеличени реалните ползи от изпълнението му, посочват от пресцентъра на Министерски съвет.
Припомняме, според министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ивайло Московски
изграждането на железопътната връзка между София и Скопие отваря нова страница в отношенията между двете
държави. По думите му проектът ще гарантира транспортната свързаност между двете държави и ще доведе до поголяма сигурност, устойчивост и икономически растеж за целия регион.
Припомняме и че транспортните министри на България и Македония подписаха Меморандум за разбирателство за
развитието на железопътните връзки между София и Скопие. Документът беше подписан заедно с Договора за
приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония на 1 август тази година.
От обхвата на Оперативната програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" за периода 2014-2020 година отпада
Интермодален терминал в Русе. Това се налага поради необходимост от допълнително проучване за развитие на
товарните превози по направлението Север - Юг, което да определи ефективността на такъв тип съоръжение,
разположено в Русе. По оперативната програма ще бъде финансиран проект "Проучване за развитие на жп направление
Север-Юг".
Промените включват още изменение в проекта за реконструкция на гарови комплекси по основната TEN-T мрежа, като
жп гара Чирпан се заменя от жп гара Карнобат. В проекта за модернизация са включени още жп гарите Стара Загора,
Нова Загора, Казичене, Искър и Подуяне.
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В. Сега
√ 7 държави от ЕС ни изпреварват по ръст на БВП
Икономиката на България е нараснала с 3.6% през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016
г., сочат експресните данни на НСИ, оповестени вчера. От една страна данните изглеждат много добри и дори са над
средното за ЕС постигнато ниво от 2.3%. От друга страна обаче, спрямо постигнатото в съседна Румъния например,
България има много за наваксване. Северната ни съседка е отчела ръст на БВП от цели 5.7%, показват данните на
Евростат.
Нещо повече - страната ни изостава и спрямо други 7 държави от ЕС като Латвия (с растеж от 4.8%), Чехия (4.5%), Полша
(4.4%), Литва (3.9%), Швеция (3.9%), Холандия (3.8%). Със същия ръст от 3.6% се представя и Унгария. Още 7 страни от ЕС
пък все още не са предоставили експресните си данни и това би могло да промени сериозно общата картина.
За второто тримесечие на 2017 г. БВП на България в номинално изражение достига 24.3 млрд. лева, отчита НСИ. Спрямо
първото тримесечие на 2017 г. увеличението на брутния вътрешен продукт (БВП) е с 0.9%. Принос за регистрирания
икономически растеж спрямо първото тримесечие на 2017 г. имат най-вече износът на стоки и услуги и крайното
потребление, показват още данните на НСИ.
√ Германия се готви да върне над 400 млн. евро на Гърция
Сумата е печалбата, получена от Бундесбанк от лихви по гръцки държавни ценни книжа
Германия се готви да върне на Гърция 416.7 млн. евро, които е спечелила от лихви по гръцки държавни ценни книжа,
притежавани от Бундесбанк, твърди в. "Билд". Според изданието сумата била предвидена в бюджета на страната за 2017
г. и парите вече били подготвени. Средствата обаче не могат да бъдат предоставени на Атина без изричното одобрение
на парламента на Германия, което засега не е ясно кога ще бъде дадено. Друго условие за изплащане на парите е и
успешно изпълнение на условията по третата спасителна програма за Гърция, твърди в. "Билд".
Германия е спечелила 1.34 млрд. евро от натрупани лихви по отпуснатите на правителството в Атина кредити и от
покупката на гръцки дългови инструменти, съобщи преди време германското Министерство на финансите в отговор на
въпрос, зададен от парламентарната група на зелените. В държавната хазна на Германия са влезли 393 млн. евро като
лихви само от един заем, отпуснат на Гърция от германската държавна банка KfW през 2010 г., стана ясно от отговора на
финансовото ведомство. Печалбите, натрупани от Берлин от 2015 г. в рамките на програмата на Европейската централна
банка за изкупуване на гръцки облигации, възлизат общо на 952 млн. евро. Държавите от еврозоната решиха през 2012 г.
да изплащат на Гърция приходите, които получават от изкупените дългови инструменти. След като изтече вторият
финансов спасителен пакет, отпуснат на страната през 2015 г., получените приходи от 2014 г. бяха блокирани и поставени
в специална банкова сметка. Доходите от лихви от 2015 г. насам обаче вече не се прехвърлят в тази сметка.
От Зелената партия тогава обявиха, че не е нормално ФРГ да печели от гръцката криза и призова правителството в
Берлин да изплати на Атина парите, които й се полагат. "Това, че Германия печели от кризата в Гърция, не е незаконно,
но е неприемливо от морална гледна точка", заяви експертът по бюджетните въпроси на зелените Свен Кристиан
Киндлер, цитиран от в. "Зюддойче цайтунг".
НА ЖИВО
Германският канцлер Ангела Меркел участва на живо в YouTube в предаване на четирима популярни блогъри. Тя
отговаря на въпроси, свързани с вътрешнополитически проблеми като "Дизелгейт" и международни теми като Северна
Корея, Турция и др. Според нея преговорите между ЕС и Турция за митнически съюз трябва да бъдат прекратени, а
корейската криза да бъде решена мирно. Канцлерът смята, че трябва автомобилните гиганти да увеличат производството
на електромобили. До парламентарните избори в Германия остава малко повече от месец. Вотът е на 24 септември.
Project Media
√ Министерството на финансите предлага нов закон за пазарите на финансови инструменти
Министерството на финансите предлага нов закон за пазарите на финансови инструменти, с който въвежда
допълнителни правила в работата на инвестиционните посредници. Проектът е оповестен в портала за обществено
обсъждане и ще остане там до 7 септември. Вносител е Министерството на финансите, съобщи econ.bg.
Предвижда се инвестиционният посредник да се управлява и представлява съвместно най-малко от двама души.
Въведени са детайлни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на
управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Запазва се и досега съществуващият режим на
одобрение на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Заради значимостта на
това правомощие се предлага Комисията за финансов надзор, като колективен орган, да издава одобренията, а не както
е до момента – одобрението да се издава от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление “Надзор на
инвестиционната дейност”.
Запазва се лицензионният режим за инвестиционните посредници. Процедурата по издаване на лиценз на
инвестиционен посредник, по отказ и отнемане на лиценз се прецизира, без да се променя съществено спрямо сега
действащия ред. Документите, изисквани за издаване на лиценз, предстои да се определят с регламент на ЕС.
Нов момент в предлагания законопроект е възможността инвестиционните посредници да сключват договори с
обвързани агенти. Обвързаният агент може да бъде физическо лице или търговско дружество, което срещу
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възнаграждение може да предоставя определени услуги от името на един инвестиционен посредник и на негова пълна и
безусловна отговорност.
Законопроектът предвижда обвързаните агенти да се регистрират в Комисията за финансов надзор, след като
удостоверят, че отговарят на нормативно установените изисквания за образование, опит и добра репутация. Въведени са
изисквания за отговорността на инвестиционния посредник за дейността на обвързаните агенти, с които има сключен
договор, както и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност. На практика инвестиционните посредници ще
носят пълна отговорност за действията на агентите.
Инвестиционните посредници, които имат седалище в държава извън ЕС, подлежат на лицензиране от Комисията за
финансов надзор, за да могат да работят в България.
В проекта детайлно се регламентирани ситуациите, при които се придобива инвестиционен посредник Както и случаите,
свързани с придобиването и увеличаването на квалифицирано участие в инвестиционен посредник. Комисията за
финансов надзор (а не заместник-председателят на комисията, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната
дейност”) ще се произнася с решение при такива казуси.
В проекта са определени и изисквания за вътрешна отчетност, вътрешен контрол, функция по съответствие с
нормативните изисквания, управление на рисковете, вътрешен одит, политики за възнагражденията, лични сделки,
възлагане на важни оперативни функции на трети лица, управлението на конфликти на интереси и др.
Предвид сложността и постоянните нововъведения при създаването на инвестиционните продукти е въведено и
задължение служителите на инвестиционните посредници, които предоставят съвети или предлагат инвестиционни
продукти на непрофесионални клиенти, да притежават необходимите знания и компетентност по предлаганите
продукти. Предвидени са изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на
клиентите и потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност.
Проектът изисква сключването на договор за извършване на инвестиционни услуги и дейности и създаване на досие на
клиентите на инвестиционните посредници. Въведено е задължение, когато изпълнява нареждане на клиент,
инвестиционният посредник да предприема всички необходими стъпки за получаване на възможно най-добрия резултат
за клиента, като отчита цената, разходите, бързината на изпълнение на нареждането, вероятността за изпълнение и
сетълмент, и всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането.
Нов момент спрямо настоящата уредба е въвеждането на изисквания, които инвестиционните посредници трябва да
спазват при използването на така наречената алгоритмична търговия. Развитието на технологиите през последното
десетилетие позволяват участниците на финансовите пазари да ползват алгоритмична търговия, при която компютърен
алгоритъм определя автоматично елементите на нареждането при ограничена или нулева човешка намеса.
От посредниците се изисква при този механизъм да гарантират, че системата, която използват, има достатъчен
капацитет, работи при определени подходящи лимити и прагове за търговия, не допуска да се подават грешни
нареждания.
Проектът предвижда възможността да се създаде нов вид многостранна система за търговия – пазар за растеж. При него
не по-малко от 50 на сто от емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на това място за
търговия, трябва да са малки и средни предприятия. Създаването и функционирането на пазари за растеж ще насърчи
малкия и средния бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар в страната, мотивират предложението си
вносителите.
Тези пазари се регистрират от Комисията за финансов надзор по предложение на съответния инвестиционен посредник.
БНТ
√ С над 100 милиона се е увеличил оборотът по Черноморието
С над 100 милиона лева са се увеличили оборотите на заведения, хотели и магазини по Черноморието. Това показват
данните на Националната агенция по приходите за юли в сравнение със същия период на миналата година.
Най-голям ръст има в Обзор - 149%, следва ги Албена - 62%, Слънчев бряг-10% и Златни пясъци - 22%.
До момента са извършени 24 проверки по морето. Най-много санкции са наложени заради неиздаване на касови бонове,
разлики между сумата в касата и отчетените обороти, както и липсата на фискални устройства.
Тази година за първи път за неиздаване на касов бон се налага не само глоба, но и незабавно се затваря търговския
обект. От приходната агенция съобщават, че до момента има 113 запечатани обекта.
Сигнали за нарушения могат да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 и на електронната поща на агенцията.
Investor.bg
√ Бюрокрацията си отива. А дали?
В последния месец валят предложения за намаляване на административната тежест, които поне за момента се
изчерпват с намаляване на броя изисквани документи и справки
Спомняте ли си колко скоро беше последният път, когато се пошегувахте, че трябва да си вземете отпуск, за да решите
административен казус? Колко време ви отне подготовката на документите за покупко-продажба и регистрация на
автомобил, както и самият процес, особено в по-големите градове на страната? А за покупка на жилище? Колко пъти са
ви връщали от гишета за копия на документи, които сте пропуснали, въпреки че чинно си приготвихте списък?
Колко време изгубихте в чакане за подновяване на лични документи или за друга административна процедура? Ако пък
скоро сте имали лошия късмет да попаднете в болница, питали ли сте се как се оправят хора в безпомощно или близко
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до безпомощното състояние без придружител? А да сте изпробвали лично качеството и скоростта на административните
услуги в посолствата и консулствата? И признайте колко „благословии“ ви минаха през главата последния път, когато
трябваше да платите за административна услуга.
Ако сте сред оцелелите след сблъсъците с държавната и местна администрация – честито. Никой не може да каже точно
колко милиона се изляха под формата на „инвестиции“ в електронното управление и изграждането на къде неработещи,
къде полуработещи, къде напълно неефективни и безсмислени регистри и несъвместими, тромави и неизползваеми
системи. Числото е вероятно 9-цифрено.
До 2020 г. се очертава да бъдат вложени още около 300 млн. лева с обещанието България най-накрая да има електронно
управление и администрация по примера на едни от лидерите в Европейския съюз (ЕС) в това отношение – Естония и
Австрия.
Намаляване на бюрокрацията по премиерска повеля
Националната агенция за приходите (НАП) се оказа пионер в електронните услуги в България на фона на упражненията
на властите в словоблудства на тема административна тежест през последните години. Значителен напредък има и при
Агенцията по кадастъра и други административни звена, които непрекъснато разширяват портфолиото си от електронни
услуги с различна скорост.
През годините вместо да се намалява бюрокрацията, в един момент тя дори като че ли се увеличи с оправданието за
засилен контрол. В последния месец обаче има известни признаци на промяна, макар и някои от тях да са спорни –
например приоритетното намаляване на административната тежест в хазартния сектор. Промяната освен това се
изчерпва основно с намаляване на обема документи, изисквани на хартия, отколкото с адекватното внедряване на
реално работещи електронни системи, но и това е стъпка в правилната посока.
Както повелява, действията са по искане на премиера Бойко Борисов с цел „да се спести времето на човека“, както се
изрази той по време на специалната среща от началото на юли по въпроса за бюрокрацията.
Тогава Борисов цитира данни, според които се губят 26 млн. човекочаса за вадене на различни документи, които биха
могли да се предоставят по служебен път. Непрекъснатото искане на едни и същи документи, по думите му, създава
усещане за тревожност и корупция. Отделно най-накрая правителството "откри топлата вода" - че администрацията в
много случаи изисква плащането на нереално високи или направо незаконни такси за услуги.
Според доклад на Върховната административна прокуратура 172 наредби противоречат на нормативни актове от повисок ранг, като основните нарушения са свързани с плащането на такси и допълнителни условия за намаляване или
освобождаване от такси и административни услуги.
На срещата Борисов поиска от министрите си максимално бързо да подготвят нормативни промени за облекчаване на
административната тежест за бизнеса и гражданите. Тогава председателят на новата държавна агенция за електронно
управление Росен Желязков съобщи, че експерти и служители от всички министерства ще бъдат командировани в
агенцията, за да помагат с нормативните промени и ускоряването на различни електронни системи.
Промените валят
Оттогава министерствата всеки ден публикуват предложения за промени в закони, наредби и правилници, с които
основно отпада изискването за предоставяне на документи, с които администрацията или вече разполага, защото може
да си ги набави по служебен път от други административни звена, където са подадени, или спокойно може да пропусне,
защото може да си направи справка от съществуващи електронни регистри.
Сред смислените промени е решението на Министерството на финансите да отпадне изискването фирмите без дейност
да подават годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и финансови отчети в
Търговския регистър.
Ще се облекчи и процедурата по регистрация по Закона за ДДС за фирмите, които подават първоначално заявяване за
вписване пред Агенцията по вписванията. Отпада и изискването при годишния технически преглед на автомобилите да
се предоставя и бележката за платен данък, маркирана със специален стикер, което предизвика сериозни проблеми на
собствениците на автомобили, платили по банков път. Предлагат се и нови мерки и затягане на контрола заради
кражбата на фирми.
Ето и някои съществени облекчения: свидетелството за съдимост става изцяло електронно до седмици; отпада
изискването за предоставяне на удостоверението за наличие или липса на задължения по чл. 87 от ДОПК; отпада
изискването за предоставяне на различни справки за фирми от Търговския регистър; облекчават се някои процедури по
заверки – например при преводи подписите на преводачите ще може да се заверяват пред нотариусите, а не в
централното управление на Министерството на външните работи; съкращават се и някои срокове за осъществяването на
административни услуги – например с 1 месец се намалява срокът за получаване на разрешение за постоянно
пребиваване на чужденци, с 10 дни се намалява срокът за изготвяне на социален доклад съгласно правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания.
Предлага се да отпаднат и някои документи, изисквани съгласно правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи и други закони, свързани със селското стопанство и лова.
Родителите на новородени деца вече няма да подават пред общините акт за раждане на детето, когато заявяват
полагащата им се еднократна помощ. Кандидат-осиновители няма да подават удостоверение за сключен граждански
брак при подаване на документите пред социалните служби.
Обединяват се редица административни услуги и се намалява броят на изискуемите документи от заявители в различни
административни звена, намаляват се такси, законово се регламентира задължението на чиновниците да събират данни
от съществуващи електронни регистри – на Агенцията по вписванията, кадастъра, базите данни за населението и т.н.
По повечето от предложенията все още текат срокове за даване на становища.
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Предизвикателствата пред е-управлението
Още много вода има да изтече до изграждането на всички необходими регистри и свързването им така, че България да
се похвали с адекватно електронно правителство. Особено належащо е това да се случи в здравния сектор, за да се
пресекат реално злоупотребите. В основата на е-здравеопазването е т.нар. електронна здравна карта, каквато пореден
здравен министър дава заявка, че ще изработи.
Друг мащабен проект под въпрос е този за електронното гласуване, макар и агенцията „Електронно управление“ да
направи първата стъпка – обяви обществена поръчка с абсурдно кратък срок за анализ на съществуващите системи по
света и подготовка на симулация.
Предизвикателство пред властите ще е и покриването на страната от 100% ефективно функциониращ кадастър без
грешки. Като цяло дългоочакваната връзка между кадастъра и имотния регистър ще бъде най-сетне реализирана
вероятно още тази година. Само че реално работещ кадастър с цифрови имотни партиди вероятно в близките няколко
години няма да се изгради. Пълно покритие на имотния и кадастрален регистър имат само 4 района с тенденция до края
на годината да станат пет - Несебър, Балчик, Каварна и Троян плюс Ловеч.
Освен централната администрация местните власти също трябва да предприемат стъпки към намаляване на
бюрокрацията. Предвид, че това в голяма степен е свързано със загуба на приходи заради отпадащи такси, вероятно ще
се наложи да се действа на принципа на моркова и тоягата и с по-голяма тежест на принудата.
√ Кабинетът утвърди плана за прилагане на учене през целия живот
Ще бъдат създадени 350 нови учебно-тренировъчни фирми за практическо обучение на учениците%
Министерският съвет утвърди Плана за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия
живот. В него са включени дейности, насочени към всички области на ученето, съобщи правителственият пресцентър.
Националната квалификационна рамка на България ще бъде приведена в съответствие с новата образователна структура
на средното образование, решиха министрите.
Предвижда се изграждане на практически пътища за прилагане на основните принципи на Европейската система за
натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET).
Ще продължат да се развиват и разширяват системите за ограмотяване на възрастни и за кариерно ориентиране.
В предучилищното образование ще бъде оказана подкрепа на 15 хиляди деца от етнически малцинства, които ще бъдат
включени в мерки за образователна интеграция. С цел намаляване на относителния дял на преждевременно
напусналите училище, системата за ранно предупреждение за риск от отпадне от предучилищното и училищното
образование ще бъде въведена в нови 11 общини от Северозападния и Югоизточния район.
За повишаване качеството на училищното образование и обучение ще бъдат осигурени за безвъзмездно ползване
познавателни книжки за 100 хиляди деца от задължително предучилищно образование, учебници и учебни помагала за
250 хиляди ученици от I до IV клас, учебници за 150 хиляди ученици от V до VII клас, както и учебници и учебни
помагала по специалните учебни предмети за 200 ученици с увреден слух от I до IV клас. На 1100 ученици с изявени
дарби от държавни и общински училища ще бъдат предоставени стипендии, за които от държавния бюджет са осигурени
1,8 млн. лева.
Основният фокус ще продължава да бъде разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на
професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след
завършване на обучение. Повече от 1760 безработни лица, предимно младежи, ще бъдат включени в стажове или в
обучения по време на работа. Очаква се да бъдат създадени 350 нови учебно-тренировъчни фирми, а броят на
учениците, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда, да достигне 8 хиляди души.
Финансирането на висшето образование ще бъде концентрирано в професионалните направления и висшите училища,
получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, предвижда Националната
стратегия за учене през целия живот.
Относителният дял на средствата, определени въз основа на тази оценка, както и допълнителното финансиране за
обучението по приоритетни професионални направления и защитени специалности, се очаква да нарасне до 40% спрямо
общия размер на средствата за издръжката на обучението в държавните висши училища.
Достъпът до висше образование ще бъде гарантиран с осигуряване на 2400 нови кредита на студенти и докторанти по
Закона за кредитиране на студенти и докторанти, както и чрез система от стипендии за успех и за специални постижения.
Развитието на възможности за неформално и информално учене ще бъде насърчавано чрез участие на 400 младежи в
доброволчески дейности.
Economic.bg
√ Симулации на електронното гласуване ще струват 33 хил. лв.
ДАЕУ и ЦИК търсят изпълнител по първата фаза от проекта
ДАЕУ, в партньорство с Централната избирателна комисия (ЦИК), е стартирала процедурата за избор на изпълнител по
първа фаза на проекта „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ на 11
август, става ясно от съобщение на Агенцията.
В рамките на процедурата ще бъдат извършени проучване и анализ на добрите световни практики за дистанционно
електронно гласуване (ДЕГ) и ще бъдат проведени три симулации на електронно гласуване от дистанция. Процедурата е
на обща стойност 33 333.33 лв. (без ДДС).
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Проектът е сред приоритетните в Пътната карта в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в
Република България за периода 2014 - 2020 г. Срокът за подаване на оферти е 17.30 часа на 21 август 2017 година.
Анализът трябва да изведе конкретни препоръки за българската система за дистанционно електронно гласуване, които
ще бъдат отчетени при изпълнението на основната дейност по проекта - изграждането и внедряването на пилотна
система за дистанционно електронно гласуване.
Проучването и анализът на световните практики за електронно гласуване от дистанция ще определят параметрите на
българската система за дистанционно електронно гласуване.
Дейността ще приключи през октомври 2017 г. и трябва да гарантира, че в българските условия ще бъде внедрена найдобрата система при минимален риск от прилагане на неподходящо техническо решение, избрано единствено на база
икономическа целесъобразност.
Ще бъдат анализирани както технологичните, така и правните аспекти на системите, техните силни и слаби страни по
отношение на бързина, сигурност, достъпност и функционалност на софтуера.
В рамките на първата фаза ще бъде избрана една от най-добре функциониращите системи, с която ще бъдат проведени
трите симулации на дистанционен електронен вот, при които ще се гласува за измислени партии, коалиции или
кандидати.
До края на септември 2017 г. ще се проведе встъпителното събитие по проекта. Ще бъдат разяснени дейностите,
постигнатото към момента, предстоящите фази на проекта, както и очакваните резултати.
Предвижда се симулациите да се проведат на двудневно публично събитие през ноември в София с участието на
представители на медиите и на институциите. До 18 август т.г. ще бъдат обявени резултатите от процедурата за избор на
изпълнител по дейностите за информация и публичност на проекта, уточняват от ДАЕУ.
Dnes.bg
√ България и Египет ще си сътрудничат в областта на туризма
Ще промотират общи туристически продукти
България и Египет ще си сътрудничат в областта на туризма, след като вчера (16 август) кабинетът одобри
проектоспоразумение за сътрудничество в сектора между ресорните министерства на двете държави. Това съобщиха от
МС, цитиран от Bloomberg TV Bulgaria.
Предвидено е двете страни да стимулират обмена на информация и опит в планирането на маркетинговите си стратегии
в сектора. Поставя се и фокус върху видовете туризъм, които имат най-голям потенциал за взаимно привличане на
туристи, а също и на туристи от трети страни, включително и такива от далечни пазари.
Туристическите ведомства на България и Египет ще си сътрудничат в подготовката и участията на международни
изложения, панаири и други прояви, по време на които „ще промотират общи туристически продукти в културния,
историческия, уелнес, фестивалния, селския, еко, религиозния, кулинарния и други видове туризъм“, се разбира още от
съобщението от правителствения пресцентър. Двете институции ще си помагат по инициативи за популяризиране на
културно-историческите паметници на своите територии.
Споразумението предвижда България и Египет да си съдействат и в областта на развитието на туристическата си
инфраструктура. Ще бъде обменяна информация за планирането и реализирането на проекти в туризма, както и за
наличието на потенциални инвеститори в сектора, като ще си предоставят взаимно експертни разработки, анализи и
други документи и информационни материали.
В. Монитор
√ Фирми от 5 чужди страни с оферти за тол системата
Само около половината от пътищата с електронни винетки
Фирми с регистрация в 5 страни извън България самостоятелно или обединени с други фигурират в отворените в пътната
агенция 6 оферти за изграждане на тол системата. Отварянето стана факт след като след като преди седмица КЗК
отхвърли последните жалби по търга.
Две от офертите са самостоятелни. Те са на българската „Сиела Норма” АД и чешката "Толлнет". Последната е една от
компаниите обжалвали процедурата, но въпреки това е подала предложение. Част от „Толнет” са подизпълнителите й
чешката „Бетамонт” ЕООД и словашките „Кедрус” АД, „Пей уел”, Словашка продукционна” и „Мовис” ЕАД.
Австрийската Kapsch участва с българското си дружество КАПШ „Телематик технолоджис” ЕАД, полското КАПШ
„Телематик сървисиз”, италианското КАПШ „Трафиком” и испанското КАПШ „Трафик транспортейшън”.
В Обединение „БГ път” представиха офертата си "Контракс" с унгарската „Ай сел глобал солюшънс” ЕАД. Последната
фирма е декларирала, че ако бъде избрана да прави тол системата ще ползва услугите на 3 унгарски фирми
подизпълнители „Тол сървис” АД, „Ай сел мобилсофт” АД и „Кембъл ком” ООД.
С оферта е и българското ДЗЗД „Телетол”, в което са включени БТК, „Иком” ООД и „Новатор” ООД.
Подалият последен оферта консорциум „Тол България” пък се състои от ”Телелинк” ЕАД и „Сирма солюшънс” АД и
„Сиенсис” АД.
По време на отварянето на шестте оферти от комисията припомниха, че според новия Закон за обществените поръчки,
всички започнати процедури по старите разпоредби се изпълняват по тях. Търгът за тол системата бе обявен през април
миналата година, когато новият ЗОП не беше в сила. Срокът за произнасяне на комисията по отворените днес оферти е
едни месец, но според експерти, заради сложността на процедурата има риск тя да продължи по-дълго време.
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Заложената индикативна стойност за изграждане на толсистемата е до 200 млн. лв., като целта на обществената поръчка
бе тя да падне. В случай на невъзможност тя да се изпълни въвеждането на тола ще става чрез държавна компания по
метода на инхаус, на реципрочна стойност.
Основната цел на тол системата е по-справедливо заплащане на използването на републиканските пътища. В момента
пътният сектор се издържа в по-голямата си част за сметка на купените винетки от водачите на леки автомобили. Повече
от две трети от приходите в бюджета на АПИ на година е от тях.
След последното заседание на правителството, транспортният министър Ивайло Московски заяви, че докато не стане
справедливо таксуване по пътната инфраструктура, ще бъде дебалнсиран целият транспорт в България.
От строителното министерство припомниха, че ресурсът, който ще генерира тол системата, ще бъде изцяло за
подобряване на пътната инфраструктура, изграждане на нови отсечки и съоръжения и повишаване на безопасността по
републиканската пътна мрежа.
Изчисленията на ведомството сочат още, че не повече от 50-55% от републиканската пътна мрежа ще попадне в обхвата
на тол системата и електронната винетка. В него ще бъдат включени автомагистралите, първокласните и второкласните
пътища, като по този начин в максимална степен ще бъде обхванат транзитния поток. Ценовият модел на база анализ за
социална поносимост на услугата също ще бъде определен с решение на кабинета.
Sinor.bg
√ Годишно фонд Земеделие заделя половин милион лева по съдебни дела, спечелени от фермерите
От ведомството обаче не дават никакви конкретни данни по кои доплащания са и колко производители ще ги
получат
На последното заседание на управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ беше утвърден бюджет от цели 500
хиляди лева, необходими за изплащането на искове по различни дела, спечелени от земеделски производители при
изплащането на средства по схемите за национални доплащания от предходни кампании. Сумата от половин милион е
направо стряскаща, затова и Синор.БГ отправи запитване до ДФЗ точно за кои национални доплащания става въпрос,
колко са производителите, спечелили делата, и от кои региони.
На нито един от тези въпроси не беше даден конкретен отговор, но затова пък ни информираха за европейското
законодателство, което изобщо не е тема на питането. Публикуваме пълния отговор без редакционна намеса, като
единственият ни коментар по темата е свързан с въпроса защо администрацията допуска всяка година грешки за
половин милион лева и всяка година тези грешки са за сметка на държавния бюджет?
Ето и пълният текст на отговора.
„Държавите, които прилагат Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), могат да предоставят преходна национална
помощ за периода 2015-2020 г. Преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които през
2013 г. са давани национални доплащания. Параметрите на преходната национална помощ са идентични на схемите за
национални доплащания за площ, за брой животни и за тютюн, приложени в България през 2013 г. Целта на преходната
национална помощ е да приближи нивото на подкрепа на българските производители с останалите държави-членки и да
повиши конкурентоспособността им, да предостави възможност за последователност в политиката и подпомагане с
максимална продължителност с национални средства на сектор „Тютюн”, да осигури допълнително подпомагане на
говедовъдството и отглеждането на овце и кози. Прилагането на схемите на преходната национална помощ изисква
осъществяването на ежегодна нотификация до Европейската комисия и се финансира от националния бюджет.
След приключване на оторизациите за дадена кампания се издават Уведомителни писма, които в законоустановения
срок могат да се обжалват пред МЗХГ и Административен съд, и писма от изпълнителния директор на БАБХ за извършени
корекции по отношения на заявените животни, които касаят стари кампании. В случай, че Уведомителните писма бъдат
отменени и съответния орган даде указания за преизчисляване на заявленията, ДФЗ е длъжна да се съобрази и да
изпълни дадените указания, което от своя страна води до доплащане или изплащане на субсидиите за съответните
кампании.
Когато за съответната кампания има заявени схеми, които се финансират от бюджета, това от своя страна води до
необходимост от наличието на финансов ресурс за покриване на плащанията от националния бюджет. За тази цел на
Управителен съвет на ДФЗ се утвърждава финансов ресурс, част от който да покрива вече установените доплащания или
изплащания на влезлите в сила съдебни решения, заповеди на МЗХГ и БАБХ, а останалата част се оставя като резерв за
покриване на нови плащания или доплащания от националния бюджет от същия характер в оперативен порядък, без да
се изчаква свикване на управителен съвет.
Финансовият ресурс за тях се осигурява по линия на средствата по § 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия” по бюджета на ДФ „Земеделие“ приет със Закона за бюджета на Република България за 2017
г.“
В. Дума
√ Близо 5000 фалшиви банкноти засече БНБ за три месеца
4879 на брой са задържаните фалшиви банкноти циркулирали в паричното обращение за периода април - юни 2017 г. в
Националния център за анализ на БНБ. Това съобщава изданието на централната банка "Преглед на емисионно-касовата
дейност на БНБ април-юни". Най-голям е броят на банкнотите в евро - 4448, 246 са българските лева, 122 броя са
щатските долари, а най-малък е броят на други чуждестранни валути - 63.
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В общия брой на задържаните през второто тримесечие на годината фалшиви книжни левове най-голям е делът на
купюрата от 20 лева - 56,50%. За този период не са хванати неистински банкноти от два, пет и сто лева. От април до юни
са регистрирани и задържани 224 броя фалшиви разменни монети, от които три броя от два лева, 83 броя от 1 лев, 135
броя от 50 стотинки и три броя от 20 стотинки. От БНБ съобщават, че спрямо първото тримесечие фалшивите банкноти са
с 14 броя по-малко.
През периода април - юни парите в обращение са се увеличили с 517,7 млн. лева, което е с 3,78% повече в сравнение с
първото тримесечие. Нарастването им е с 0,90% по-ниско от отчетеното за същия период на 2016 г. В края на юни делът
на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,60%, като през второто тримесечие на годината той е
намалял с 0,03% спрямо края на март. До юни 2017 г. парите в обращение достигнаха 14,214 млрд. лева, като за една
година е отбелязан ръст от 12,3% - 1,557 млрд. лв. През юни в обращение са 416,5 милиона броя банкноти, които са с 15
милиона броя - 3,73% повече в сравнение с края на март. През второто тримесечие на тази година общата им стойност
нарасна с 3,75% - 501,8 млн. лв., като към 30 юни достигна 13,874 млрд. лева.
С най-голям дял от 30,22% в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие е купюрата от 20 лева,
като към 30 юни в обращение са 125,9 милиона броя банкноти с този номинал. С най-малък дял от 5,84% е броят на
банкнотите в обращение от 5 лева.
Money.bg
√ Πapитe в oбpaщeниe ca нapacнaли c 12%. Haй-мнoгo ca бaнĸнoтитe oт 20 лeвa
B ĸpaя нa юни пapитe в oбpaщeниe дocтигнaxa 14 214.9 млн. лeвa. Зa eднoгoдишeн пepиoд cпpямo ĸpaя нa юни 2016 г. тe
нapacнaxa c 1557.1 млн. лв., или c 12,3 %, пишe в пopeднoтo издaниe нa Πpeглeд нa eмиcиoннo-ĸacoвaтa дeйнocт нa БHБ.
Πpeз пpeдxoдния eднoгoдишeн пepиoд (юни 2015 г. - юни 2016 г.) oт- чeтeнoтo нapacтвaнe нa пapитe в oбpaщeниe бeшe
пo-ниcĸo ĸaтo aбcoлютнa cтoйнocт (1428.6 млн. лв.), нo пo-виcoĸo в пpoцeнтнo oтнoшeниe (12.72%).
Πpeз aпpил - юни пapитe в oбpaщeниe ce yвeличиxa c 517.7 млн. лв., или c 3.78% в cpaвнeниe c ĸpaя нa мapт.
Cpeднaтa пo cтoйнocт бaнĸнoтa в oбpaщeниe в ĸpaя нa пoлyгoдиeтoe 33.30 лeвa.
B ĸpaя нa юни дeлът нa бaнĸнoтитe в oбщaтa cтoйнocт нa пapитe в oбpaщeниe e 97.60 нa cтo. B oбpaщeниe ca 416.5 млн.
бpoя бaнĸнoти, ĸoитo ca c 15 млн. бpoя, или c 3.73 нa cтo пoвeчe в cpaвнeниe c ĸpaя нa мapт.
C нaй-гoлям дял oт 30.22% нa cтo в oбщия бpoй нa бaнĸнoтитe в oбpaщeниe в ĸpaя нa втopoтo тpимeceчиe нa 2017 г. e
ĸyпюpaтa oт 20 лв., ĸaтo ĸъм 30 юни в oбpaщeниe ca 125.9 млн. бpoя бaнĸнoти c тoзи нoминaл.
C нaй-мaлъĸ дял oт 5.84 нa cтo e бpoят нa бaнĸнoтитe в oбpaщeниe oт 5 лeвa.
Profit.bg
√ SOFIX записа нов ръст
Индексът на сините чипове SOFIX премина границата от 730 пункта за първи път от близо 9 години.
Това се случи по времена днешната търговия на БФБ-София, като индикаторът добави 0.22% до ниво от 730.90 пункта.
Благодарение на зелената сесия, SOFIX записа ръст от 58.2% на годишна база.
Освен за SOFIX, сесията бе зелена и за останалите индекси на борсата. BGBX40 и BGREIT постигнаха ръст от 0.16% и 0.39%
до съответно 138.69 и 117.51 пункта. BGTR30 нарасна с 0.40% до ниво от 566.08 пункта.
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 2.7 млн. лева.
Голяма част от оборота или 1.514 млн. лева се дължат на 3 сделки за общо 1 009 500 лота от емисията на Инвестиционна
компания Галата. Акциите на дружеството се търгуват на цена от 1.500 лева за лот. Това е поредното голямо
прехвърляне на книжа при тази компания, като активността около нея започна в началото на този месец.
Най-търгуваната позиция днес бе тази на Химимпорт. Това е втори пореден ден, в който търговията с акции на
компанията минава равнището от 100 сделки за ден. По време на днешната сесия бяха прехвърлени 67 343 лота при 111
сделки, реализирайки оборот от 130 хил. лева. Акциите на дружеството поскъпнаха с 2.53% до 1.945 лева за лот. Август е
силен за книжата на Химимпорт, като от началото на месеца цената им е скочила с 13.34%.
45 сделки имаше с дялове на Доверие Обединен Холдинг. Инвеститорите изтъргуваха 15 392 лота, оформяйки оборот от
37 хил. лева. Книжата на компанията добавиха 3.04% до 2.576 лева за лот. Доверие Обединен Холдинг е найпоскъпналото дружество на БФБ-София от началото на годината, като акциите на компанията записват ръст от 124.39%
през периода.
31 трансакции имаше за 68 055 лота на Зърнени Храни България. Реализираният оборот в резултат на търговията възлиза
на 27 хил. лева. Акциите на дружеството поскъпнаха с 3.59% до 0.404 лева за брой.
С 23.08% поевтиняха днес книжата на ЗД Евроинс до цена от 1.300 лева за лот. Това се случва, след като вчера куриозно
акциите на компанията затвориха сесията с ръст от 33.07%, при положение, че в ранната търговия, ръстът достигаше
близо 600%. Така след днешното поевтиняване, ситуацията се върна в нормалното си русло.
92 хил. лева оборот бе записан днес на сегмента за търговия с компенсаторни инструменти. От средата на тази година се
наблюдава повишена активност на този сегмент, като днешната сесия, макар и с невисок оборот на сегмента, бе
поредното доказателство за това.
Сред акциите, които записаха зелена сесия попадат тези на Еврохолд България (+3.74% до 1.276 лева за брой), Синергон
Холдинг (+3.52% до 1.325 лева за лот), Булгартабак-холдинг (+2.76% до 38.500 лева за брой), Юрий Гагарин (+2.32% до
38.880 лева за брой), Актив Пропъртис АД СИЦ (+1.89% до 5.400 лева за брой) и Българска фондова борса-София (+1.88%
до 4.992 лева за лот).
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√ Ръст на акциите в Азия след успокояването около Северна Корея
Азиатските акции поскъпват днес, на фона на спада в напрежението по оста САЩ-Северна Корея, докато опасенията на
Федералния резерв по отношение на ниската инфлация натежаха над долара.
Азиатско-тихоокеанския индекс на MSCI нарасна с 0.5%.
Японският индекс Nikkei се понижи с 0.1% заради по-скъпата йена и въпреки че изнесени по-рано през деня данни
показаха, че износът на Япония бележи ръст в девети пореден месец през юли.
Австралийският основен индекс добави 0.1%, а австралийският долар се оскъпи също с 0.1%, до 0.7931 щатски долара,
след като стана ясно, че местната икономика е създала 27 900 нови работни места през юли при предварителни
очаквания за 20 000.
Нивото на безработицата остава 5.6%, както се очакваше, въпреки че броят на заетите на пълен работен ден намалява с
20 300.
Южнокорейският индекс KOSPI нарасна с 0.5%, след като лидерите на САЩ и Северна Корея изглежда отстъпиха от
реториката си, използвана през миналата седмица.
В сряда Тръмп похвали севернокорейския лидер Ким Чен-ун за мъдрото решение да не изстрелва ракети по щатската
тихоокеанска територия Гуам.
Това помогна на индексите на Уолстрийт да затворят на положителна територия, но опасенията на домшания фронт
обезцениха долара.
Тръмп обяви, че разпуска два от своите бизнес консултантивни съвета, след като преди това общо осем ръководители на
големи компаниии ги напуснаха като протест срещу коментарите му за случилото се в Шарлътсвил, Вирджиния.
Протоколът от последната среща на Фед пък показа, че централната банка е станала по-предпазлива по отношение на
ниската инфлация напоследък, като някои представители искат преустановяване на вдигането на лихвите, докато не
стане ясно дали тази тенденция е временна.
Доларът поевтиня с 0.3%, до 109.79 йени, продължавайки спада си от 0.4% от вчера.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо шест други основни валути, изгуби 0.2%, до 93.357
пункта, след вчерашното понижение от 0.3%.
Еврото поскъпна с 0.1%, до 1.17835, продължавайки ръста си от 0.3% от вчера, след като ръстът на БВП на еврозоната бе
ревизиран нагоре до 2.2% на годишна база.
Дигиталната валута, която поскъпна с над 1 500 долара този месец, на фона на спекулативното търсене, днес отчита леко
понижение.
Спадът е от около 1.5%, до 4 308.48 долара, но биткойнът остава близо до рекордното ниво от 4 400 долара, докоснато
по-рано през седмицата.
При суровините, цената на петрола нарасна леко, но остава близо до 3.5-седмичното си дъно, достигнато в сряда, след
като нарастващото производство компенсира най-големия спад в запасите от година.
Щатския лек суров петрол поскъпва с около 0.2%, до 46.88 долара за барел, като не успя да навакса по-голяма част от
изгубените в сряда 1.6%.
Цената на петрола от сорта брент нарасна с 0.4%, до 50.47 долара за барел, след като в предходната сесия се понижи с
1%.
Цената на цинка на борсата в Лондон нарасна с 0.2%, до нов 10-годишен връх от 3 145 долара за тон днес, информира
Reuters.
Поскъпването при медта също бе от 0.2%, до 6 545 долара за тон, след като преди това цената достигна 6 580 долара,
което бе най-високото й ниво от ноември 2014 г.
Златото се оскъпи с 0.4%, до 1 287.51 долара за тройунцуия, продължавайки скока си от 0.9% от вчера.
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